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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правління
(посада)

Жаданов О.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03484062
4. Місцезнаходження: 93117, Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Бахмутська, 61
5. Міжміський код, телефон та факс: 06451-99720, .
6. Адреса електронної пошти: lnp@lіsnp.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Річна інформація рішеннями органів емітента не затверджувалось
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.lіsnp.com.ua

28.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Річна регулярна інформація Наглядовою радою не затверджувалась бо таке питання не
виносилось на розгляд.
Емітент є акціонерним товариством з типом - приватне, не здійснював публічної пропозиції
щодо цінних паперів, тому нижченаведені розділи не заповнює відповідно до вимог
положення №2826 від 03.12.2013 року:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення;
- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю,

та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);
У складі річного звіту не заповнювались розділи :
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - емітент не створювало посаду
корпоративного секретаря;
- Інформація про рейтингове агентство - товариство не користується послугами рейтингового
агентства;
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента - емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів;
- Судові справи емітента - емітент не виступає стороною у судових справах, за якими
розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента .
- Штрафні санкції - емітент не має штрафних санкцій , накладених органами державної влади
у звітному періоді.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій - не заповнюється,
оскільки засновник емітента не є його акціонером та/або учасником на кінець звітного
періоду;
- У звіті про корпоративне управління інформація про власний кодекс корпоративного
управління яким користується емітент - не заповнювалась, оскільки такий кодекс відсутній (не
розроблявся, не затверджувався).
- інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - таких змін протягом
звітного періоду не було.
- інформація про облігації емітента - даних немає так як облігації у звітному періоді не
випускалися.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери у звітному періоді
не випускалися.
- Інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери у звітному періоді не
випускалися.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери
емітентом не випускались.
- Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду - придбання власних
акцій протягом звітного періоду емітентом не проводилось.
- звіт про стан об'єкта нерухомості - емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва не було.
- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого
емітента - інших цінних паперів (крім акцій) емітент не випускав.
- інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента - працівники емітента акцій у розмірі понад 0,1
відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не мають.
- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів - таких обмежень не встановлено.
- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді
- таких виплат не було.
- Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та
"Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються оскільки дохід

(виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
- інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента - таких договорів не було;
- інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом - таких договорів не було;
Іпотечних цінних паперів товариство не випускало,
Фондів операцій з нерухомістю (ФОН) товариство не має, тому інформація в відповідних
розділах не подається.
Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнювались.
Звіт про стан об'єкту нерухомості - не було випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ЛНП"
3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1994
4. Територія (область)
Луганська обл.
5. Статутний капітал (грн)
2813869,65
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.71 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І
ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ
68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
52.10 - СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ АЛЬФА-БАНК, МФО 300346
2) ІBAN
UA403003460000026008026147701
3) поточний рахунок
UA403003460000026008026147701
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н, МФО д/н
5) ІBAN
д/н
6) поточний рахунок
д/н
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Виробниче об'єднання "Домобудівельник"
2) Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
13402042
4) Місцезнаходження
93117, Луганська обл., місто Лисичанськ, територія ПРАТ "ЛИНІК"
5) Опис
Форма участі - пряма безпосередня участь у юридичній особі яке має організаційно -

правову форму Виробниче об'єднання. Відсоток часток, що належать емітенту в юридичній
особі - 55,71283 %. Активи емітентом, у якості внеску, вказаній юридичній особі не надавались.
Частка була придбана емітентом за грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно
управління створеною юридичною особою, обумовлені діючим законодавством України та
статутом ВО "Домобудівельник". Серед інших, це участь у колективному прийнятті рішень
стосовно: - визначення основних напрямів діяльності юридичної особи; - разом з іншими
учасниками, розгляд та прийняття рішень стосовно внесення змін до статуту; - утворення і
відкликання виконавчого та інших органів юридичної особи; - затвердження річних результатів
діяльності , порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивідендів) - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердження їх статутів та положень; - винесення рішень про притягнення до
майнової відповідальності посадових осіб органів управління ; - прийняття рішення про
припинення діяльності юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу; - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками
додаткових вкладів; вирішення питання про придбання товариством частки учасника; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення
повноважень відповідних контрольних органів.
1) Найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
24191588
4) Місцезнаходження
91055, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Шевченка В.В., будинок 18 А
5) Опис
Форма участі - володіння пакетом акцій товариства, вплив на діяльність шляхом участі в
прийнятті рішеннь вищим органом товариства. Відсоток акцій, що належать емітенту в
юридичній особі - 0,11 %. Активи емітентом, у якості внеску, вказаній юридичній особі не
надавались. Частка була придбана емітентом за грошові кошти. Права, що належать емітенту
стосовно управління створеною юридичною особою, обумовлені діючим законодавством
України та статутом юридичної особи. Серед інших, це участь у колективному прийнятті рішень
стосовно: - визначення основних напрямів діяльності юридичної особи; - разом з іншими
учасниками, розгляд та прийняття рішень стосовно внесення змін до статуту; - утворення і
відкликання виконавчого та інших органів юридичної особи; - затвердження річних результатів
діяльності , порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивідендів) - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердження їх статутів та положень; - винесення рішень про притягнення до
майнової відповідальності посадових осіб органів управління ; - прийняття рішення про
припинення діяльності юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу; - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками
додаткових вкладів; вирішення питання про придбання товариством частки учасника; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення
повноважень відповідних контрольних органів.
1) Найменування
Приватне акціонерне товариство "Лисичанськтехмастила"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30482011
4) Місцезнаходження
93117, Луганська область м. Лисичанськ, вул. Бахмутська, 61
5) Опис
Форма участі - володіння пакетом акцій товариства, вплив на діяльність шляхом участі в
прийнятті рішеннь вищим органом товариства. Відсоток акцій, що належать емітенту в
юридичній особі - 99,65649 %. Активи емітентом, у якості внеску, вказаній юридичній особі не
надавались. Частка була придбана емітентом за грошові кошти. Права, що належать емітенту
стосовно управління створеною юридичною особою, обумовлені діючим законодавством
України та статутом юридичної особи. Серед інших, це участь у колективному прийнятті рішень
стосовно: - визначення основних напрямів діяльності юридичної особи; - разом з іншими
учасниками, розгляд та прийняття рішень стосовно внесення змін до статуту та положень
товариства; - утворення і відкликання виконавчого та інших органів юридичної особи; затвердження річних результатів діяльності , порядку розподілу прибутку, строку та порядку
виплати частки прибутку (дивідендів) - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; - винесення рішень
про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління ; - прийняття
рішення про припинення діяльності юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу; - встановлення розміру, форми і порядку внесення
учасниками додаткових вкладів; вирішення питання про придбання товариством частки
учасника; - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та
визначення повноважень відповідних контрольних органів.

XІ. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В 1976 році разом із запуском Лисичанського нафтопереробного заводу , був створений
товарно-транспортний пункт. В 1981 році після злиття товарно-транспортного пункту та
нафтобази засновано Лисичанське управління по забезпеченню нафтопродуктами. Відкрите
акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт" засновано згідно з рішенням Державного
комітету України по нафті та газу від 2 березня 1994 року за №70 шляхом перетворення
державного підприємства "Лисичанське управління по забезпеченню нафтопродуктами" у
відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993
року 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств". Засновником Товариства є держава
в особі Державного комітету України по нафті та газу. Згідно плану розміщення акцій
відкритого акціонерного товариства, 100% акцій розміщено та повністю оплачено. У 2010 році
товариство змінило тип та найменування товариства на Публічне акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт". У 2019 році товариство змінило найменування на Акціонерне
товариство "Лисичанськнафтопродукт", визначивши тип - приватне. Протягом звітного року
інших важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, виділ) не було.
Оргструктура АТ "Лисичанськнафтопродукт" складається з нафтобази та декількох
автозаправочних станцій. Дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених
структурних підрозділів у своєму складі товариство не має. Змін в організаційній структурі
товариства за звітний період у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу на 31.12.2020 р складає 31 особу та зменшилась відповідно до попереднього періоду на 8 осіб . Середня чисельність
позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 30. Витрати
на оплату праці у звітному році склали 3068 тис. грн. та у порівнянні з 2019 роком збільшились
на 20 тис грн за рахунок збільшенння заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована
на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: кадрова
програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам,
емітентом не передбачена.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких обєднань підприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спільну діяльність, з іншими організаціями, підприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
В звітному періоді будь-яких пропозицій щодо реорганізації, збоку третіх осіб, не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
2.1. Істотні облікові судження та оцінки
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Підприємства необхідно робити
оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов'язань, розкриття
умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми
прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від
таких оцінок.
Судження
При застосуванні облікової політики Товариства було застосовано певні судження (додатково до
суджень, пов'язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової
звітності. Такі судження, серед іншого,включають:
Принцип безперервності діяльності
Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності, який
передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської
діяльності. Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства Українське
законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної діяльності,

включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих
законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить
від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних
органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає,
що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством
податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних
джерел оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань
протягом фінансового року.
Резерв сумнівності боргів
Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для
визначення втрати вартості даних активів. Товариство використовує судження, які грунтуються
на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в
ситуації, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює
оцінку, базуючись на історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на
витрати, які зменшують об'єкт оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподаткованого
прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва
необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані,
виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії
податкового планування в майбутньому.
Резерви на знецінення запасів
Товариство створює резерв по застарілим і неліквідним запасам. Оцінка чистої вартості
реалізації запасів базується на найбільш достовірній інформації, доступній на дату оцінки.
Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі Товариство визначає вартість
інвестицій у асоційовані компанії за методом участі в капіталі. Оцінка вартості інвестиції
базується на фінансовій інформації об'єкту інвестування за звітний період, доступної на дату
оцінки.
Валюта представлення звітності
Фінансова звітність складається в тисячах українських гривень, всі значення округлені до
одиниці. Функціональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економіки країни не
перебуває у гіперінфляції. Курсові різниці при переведенні статей звітності, підготовленої за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у статті звітності,
підготовленої за міжнародними стандартами фінансової звітності, не виникають.
2.2. Основні принципи облікової політики
Нижче викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї
фінансової звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх
представлених звітних періодах.
Основні засоби
Товариство відображає об'єкти основних засобів за первісною (переоціненого) вартістю за
вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності. Переоцінка
основних засобів не здійснюється.
Остання переоцінка основних засобів здійснена
Товариством станом на 02.01.04р. згідно з договором № 0112-03 від 01.12.03р. незалежним
оцінювачем ДП "Міжнародна консалтингова компанія - Оцінка" (сертифікат суб'єкта оціночної
діяльності №71/02, виданого ФДМУ від 18.04.02р.). Мета оцінки - визначення ринкової вартості
об'єкта оцінки з метою формування бухгалтерського обліку. Відповідно до п.29 МСБО 16
"Основні засоби" суб'єкт господарювання має обирати або модель собівартості в параграфі ЗО,
або модель переоцінки в параграфі 31 своєю обліковою політикою і йому слід застосовувати цю

політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою
регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із
застосуванням справедливої вартості на дату балансу. Справедливу вартість землі та будівель,
як правило, визначають на основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки, що її, як
правило, здійснюють професійні оцінювачі. Справедливою вартістю об'єктів машин та
обладнання є, як правило, їхня ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки.
Частота переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних об'єктів основних
засобів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його
балансової вартості, слід проводити подальшу переоцінку. Деякі об'єкти основних засобів
можуть зазнавати значних і непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної
переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для об'єктів основних засобів лише з незначною
зміною справедливої вартості. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні три або п'ять років.
Якщо переоцінюють об'єкт основних засобів, тоді весь клас основних засобів, до якого належить
цей актив, слід переоцінювати. Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття
або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не
очікується. Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані
як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю)
включаються дозвіту про сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку.
У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових
рахунків, а будь-які прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до
звіту про сукупні прибутки та збитки. Залишкова вартість, строки корисного використання і
методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при
необхідності коригуються.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі наступних
очікуваних строків корисного використання відповідних активів:
Категорія активів
Термін корисної експлуатації, років
Будівлі і споруди
20-50
Транспортні засоби
5-15
Машини і обладнання
2-15
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-5
Інші основні засоби
1-5
Амортизація не нараховується на незавершене будівництво та невстановлене устаткування.
Балансова вартість основних засобів має переглядатися на предмет зменшення їх корисності,
коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути
повністю відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та
перевищення його балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування, вартість такого
активу або групи активів, що генерують грошові потоки, зменшується до вартості очікуваного
відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається як вища з
двох величин:
чистої ціни продажу активу або вартості використання активу.
При визначенні вартостівикористання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються
до їх теперішньоївартості, із застосування ставки дисконту до оподаткування, що відображає
ринкову оцінкувартості грошових коштів у часі та ризики, пов'язані з даним активом. Стосовно
активів, якісамостійно не генерують грошові потоки, сума очікуваного відшкодування
визначається для групиактивів, що генерують грошові потоки, до якої належить такий актив.
Збитки від зменшення корисності активів визначаються у звіті про прибутки та збитки.
Нематеріальні активи
Товариство визнає об'єктами нематеріальний актив немонетарній активи, які не мають фізичної
субстанції та можуть бути ідентифіковані.
Актив є ідентифікованим, якщо він:
а) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта

господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально
або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням,
незалежно від того, чи має Товариство намір зробити це, або
б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть
вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов'язань.
Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли
а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собівартість активу можна достовірно оцінити. Товариство обліковує нематеріальні активи із
застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної
експлуатації. Амортизація нараховується виходячи з встановленого Товариством строку
корисної експлуатації із застосуванням прямолінійного методу.
Інвестиції та інші фінансові активи
Дочірніми підприємствами є суб'єкти господарювання, що контролюються Товариством.
Контроль існує тоді, коли Товариство має повноваження, безпосередньо чи опосередковано,
керувати фінансовою та операційною політикою суб'єкта господарювання для отримання вигод
у результаті його діяльності.
Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив. Всі
інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського
персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням
інвестицій. Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових
котирувань і чию справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються
за собівартістю за вирахуванням величини знецінення. Інвестиції в асоційовані компанії
враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У відповідності з методом участі
інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з подальшим
збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках
асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії
відображається в звіті про прибутки і збитки інвестора. При змінах, що відображені
безпосередньо в капіталі асоційованого підприємства, Товариство визнає частку, що належить їй
у будь-яких змінах та розкриває це, якщо доречно, у звіті про зміни у власному капіталі. Після
застосування методу участі в капіталі, Товариство визначає чи існує необхідність додаткового
зменшення вартості інвестиції внаслідок втрати вартості. На кожну балансову дату Товариство
визначає чи існують будь-які об'єктивні ознаки зменшення вартості інвестиції в асоційовану
компанію. Якщо зменшення вартості інвестиції в асоційовану компанію було виявлене,
Товариство розраховує суму зменшення вартості як різницю між відновлювальною вартістю та
балансовою вартістю, яка признається у звіті про сукупні доходи. У випадку втрати істотного
впливу на асоційовану компанію Товариство оцінює і визнає інвестицію, що залишилась, за
справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю інвестиції в асоційовану компанію на
момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю інвестиції, що залишилась, і
надходженнями від вибуття визнається у складі прибутку або збитку.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або чистою
вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за середньозваженою
собівартістю.
Зменшення корисності нефінансових активів
Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо і
тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Збиток
від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збитки від знецінення
визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка генерує грошові потоки,
перевищує вартість відшкодування такого активу або групи.
Вартість очікуваного

відшкодування активу визначається як більша з двох величин: справедлива вартість активу або
одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості
використання активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого
активу, крім випадків, коли актив не генерує грошових коштів, які, в основному, незалежні від
потоків, що генеруються іншими активами або групами активів. При оцінці вартості
використання очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються із застосуванням ставки
дисконту до вирахування податку, яка відображає ринкові очікування вартості грошей і ризики,
властиві активу.
Платежі з операційної оренди
Оренда, при якій всі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, лягають на орендодавця,
класифікується як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються у
звіті про прибутки і збитки за методом рівномірного нарахування протягом усього терміну
оренди.
Податки
Податок па додану вартість
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ),
крім таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в
такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної
статті, залежно від обставин;
Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної
у звіті про фінансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток у 2020 році здійснювалось Товариством у його
податковій декларації згідно з українським податковим законодавством за ставкою 18% на
основі визначення фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності відповідно до
МСФЗ. Поточні податкові зобов'язання за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі,
що належить до сплати податковим органам на звітну дату або підлягає відшкодуванню
податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок.
Податок на прибуток визнається у звіті прибутки і збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з
об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в
капіталі.
Відстрочені податки визначаються із застосуванням методу зобов'язань відносно тимчасових
різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань та їхньою податковою базою.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками,
застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення
зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок і положень
податкового законодавства. На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартість
відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує
ймовірності одержання достатнього оподаткованого прибутку, що дозволив би реалізувати суму
такого відстроченого податкового активу. Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові
зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зараховувати
поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо відстрочені
податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання стосуються одного суб'єкта
оподаткування та одного податкового органу.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Нарахування резерву сумнівних боргів проводиться на дату балансу методом застосування
абсолютної суми сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості величина забезпечень визначається на підставі аналізу платоспроможності
окремих дебіторів.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської
заборгованості на ту саму дату. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї
стає відомо.
Аванси видані та інші оборотні активи
Аванси, надані постачальникам, відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках. Іншими
оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк
відшкодування згідно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат по платежам до
бюджету та переплат за державною пенсійною програмою.
Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти та короткострокові депозити, представлені в звіті про фінансову позицію,
складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових
банківських депозитів.
Передплачені витрати
До складу передплачених витрат відносяться витрати, оплата яких відбулась в поточному
періоді і які будуть фактично визнані витратами в майбутніх звітних періодах.
Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як
фінансові зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток,
кредити і позики, або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при
ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному
визнанні. Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську
заборгованість і відсоткові кредити та позики. Торгова та інша кредиторська заборгованість без
визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю. Процентні запозичення при
первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка оцінюється як така, що відповідає
справедливій, за вирахуванням витрат на операції запозичення. У подальшому за первісним
визнанням процентні запозичення відображаються за вартістю, яка амортизується із
застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується, розраховується з
урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або
премії при погашенні.
У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума
відсотків, які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума
фактично нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого
інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень. У тій мірі, в якій
кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого активу, сума
витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом застосування
ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставка капіталізації має бути середньозваженою
величиною витрат за позиками стосовно до позик Товариства, що залишаються непогашеними
протягом періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого
активу. Сума витрат на позики, капіталізованих протягом періоду, не повинна перевищувати
суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне
зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання
потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання
може бути достовірно оцінена. Якщо Товариство очікує, що забезпечення буде відшкодоване,
наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив,

але лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. У випадку, коли зміни
вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування
прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до оподаткування,
що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, ризики,
пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми
забезпечення, що відображає плин часу, визнається як процентні витрати.
Зобов'язання по виплатах персоналу
Державна пенсійна програма
Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників.
Внески розраховуються як певний відсоток від фонду оплати праці. В звіті про прибутки та
збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума
заробітної плати.
Забезпечення по виплатам персоналу
Оплата щорічних відпусток та інші виплати за невідпрацьований час, що підлягають
накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу через створення забезпечення
в звітному періоді.
Операції в іноземних валютах
Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу на дату
здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах
перераховуються в функціональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всі курсові
різниці відображаються у звіті про прибутки та збитки. Немонетарні статті, які обліковуються за
історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату первісного визнання. Немонетарні
статті, які обліковуються за справедливою вартістю у іноземній валюті, перераховуються по
курсу на дату, коли така справедлива вартість була визначена.
Визнання доходів
Дохід від реалізації товарів і послуг
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання
економічних вигід, пов'язаних з операцією. Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією
або іншою подією, визнаються одночасно (відповідність доходів та витрат). Дохід не визнається,
якщо покупцю не були передані всі ризики і зобов'язання, пов'язані з правом власності на
товари, якщо є суттєві сумніви щодо отримання оплати за зобов'язаннями. Доходи включають
реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і знижок.
Інші операційні доходи
До складу інших операційних доходів відносяться доходи від іншої реалізації, дохід від
операційної оренди активів, дохід від списання кредиторської заборгованості та інші доходи
операційної діяльності. Дохід від іншої реалізації визнається, коли значні ризики та вигоди,
пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, а сума може бути достовірно
визначена.
Умовні активи і зобов'язання.
Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку,
якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна. Умовні активи не
визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує ймовірність притоку
економічних вигод.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Предметом діяльності Товариства є:
- придбання та продаж нафтопродуктів;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
- роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів через мережу стаціонарних АЗС;
- послуги з приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів;
- транспортно-експедиційні послуги в межах України та під час перевезень
зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;
- орендна та лізингова діяльність;
- закупівля, оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами народного
споживання, агропромислової та господарської продукції;
- здійснення інших видів діяльності, що не заборонені законодавством та відповідають меті
створення Товариства.
Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ "Лисичанськнафтопродукт" за 2020 рік становить
65827 тис. грн. та зменшився у порівнянні з 2019 р. на 43401 тис. грн. Основним видом
діяльності є продаж нафтопродуктів дрібним гуртом (близько 99 % виручки) та послуги зі
зберігання нафтопродуктів.
Основними ринками збуту та основними клієнтами є промислові, сільськогосподарські
підприємства та фізичні особи Луганської області. Можливі обсяги реалізації на рік - близько
100 тис. тонн бензинів та дизельного пального. Товариство не здійснює продаж продукції на
експорт.
Середньореалізаційні ціни коливались протягом року, та у середньому дорівнювали
середньоринковим цінам на пальне у регіоні. Канали збуту - оптовий продаж по ринковим
цінам, шляхом укладення договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів.
Методи продажу - прямі та передбачають зацікавлення клієнтів у підтримці стосунків за
рахунок оптимальних цін, знижок, високої якості нафтопродуктів.
Основним постачальником нафтопродуктів є ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА". Для галузі властивий
високий рівень конкуренції. Діяльність Товариства залежить від сезонного фактору - обсяг
реалізації нафтопродуктів збільшується у весняно-літній період. Заходи емітента щодо
зменшення ризиків полягають у вивченні ринку, перевірці платоспроможності клієнтів. Для
захисту своєї діяльності, підприємство розширює ринки збуту та постійно покращує якість
нафтопродуктів.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
У 2015-2020 роках значних придбань або відчужень активів не було. Пов'язані сторони можуть
здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між пов'язаними
особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами.
Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та
відповідного розкриття операцій з пов'язаними особами. Характер взаємовідносин між

пов'язаними особами такий, що всі вони знаходяться під спільним контролем ТОВ "Глуско
Україна"; ТОВ "Глуско Рітейл", ПРАТ "Лисичанськтехмастила", ВО "Домобудівельник", яка
через інших осіб, які контролюються нею, володіє контрольованою часткою участі цих
пов'язаних сторін.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основними засобами емітент користується з моменту існування підприємства та знаходяться в
задовільному стані. За звітний період значних правочинів щодо основних засобів не було.
Ступінь зносу 66 %. Сума зносу складає 4707 тис.грн. Використання активів підприємства на
навколишнє середовище не впливає . Основні засоби знаходяться в м. Лисичанськ,
Сєвєродонецьк, Рубіжне.
Підприємство не планує удосконалення основних засобів у зв'язку із складною економічною
ситуацією та значними інвестиційними ризиками. Українській економіці, незважаючи на
отриманий ринковий статус, все ще притаманні ознаки економіки, що розвивається. Ці ознаки
включають в себе, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринку капіталу, відносно
високі темпи інфляції, наявність жорсткого регулювання валютних операцій, що є причиною
неліквідності національної валюти за межами України.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Стабільність української економіки буде значною мірою залежати від політики Уряду та його
дій відносно регулятивної, правової та економічної реформ. У результаті вищеозначеного,
діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою
економікою.
На діяльність та фінансовий стан Товариства і надалі буде впливати політичний розвиток
України, включаючи вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового
регулювання. Такі чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливість
Товариства продовжувати свою діяльність. Основними факторами, що впливають на діяльність
емітента:
- вкрай нестабільна політична, економічна та соціальна ситуація в Україні, загроза військових
дій;
- знецінення гривні;
- підвищення податків,акцизів на пальне;
- різке падіння попиту у зв'язку із стагнацією економіки регіону;
Заходи емітента щодо зменшення ризиків:
- підвищення якості нафтопродуктів та обслуговування;
- вкладення в реконструкцію підприємства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фінансування діяльності товариства проводиться за рахунок власних та залучених коштів.
Політика підприємства в області фінансування діяльності знаходиться в постійному балансі
частки власного капіталу. Залучення капіталу забезпечує прибуток та формування джерел

фінансування для поточних потреб, капітальних витрат на технічне переобладнання,
реконструкцію.
Поточна ліквідність (коефіцієнт покриття) дорівнює відношенню величини оборотних активів
до короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності є індикатором можливості погасити поточні зобов'язання під час
виникнення критичних ситуацій
Коефіцієнт поточної ліквідності становить
0,188 що менше нормативного значення 1,50
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,138 що менше нормативного значення 1,00
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,001 що менше нормативного значення 0,20

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Фінансовий стан АТ "Лисичанськнафтопродукт" на 31.12.2020 р. можна охарактеризувати як
умовно стійкий.
Робота підприємства проводиться на підставі прямих договорів.
Підприємство укладає договори по мірі появи замовника і на 31.12.2020 р укладених, але не
виконаних договорів немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Підприємство має інвестиційний проект у розмірі 5,0 млн. долл.США "Модернізація нафтобази
АТ "Лисичанськнафтопродукт". Пріоритетним напрямком цього проекту є: - розвиток
логістичної системи; - підвищення ефективності системи розподілу та відвантаження
нафтопродуктів; - зниження витрат на доставку нафтопродуктів. Реалізація проекту логістичної
стратегії дозволить розширити географію реалізації нафтопродуктів, зменшення витрат
нафтопродуктів при доставці клієнтам.
Станом на кінець звітного періоду реалізація інвестиційного проекту зупинена у зв'язку з
глибокою політичною та економічною кризою у державі.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емітент у звітному році дослідження та розробки не проводив.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Іншої суттєвої інформації для інвесторів немає.

ІV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова Рада

Правління

Структура

Персональний склад

3 члена Наглядової ради

1. Остапець Сергій Васильович - член
Наглядової Ради, представник
акціонера
2. Щербина Адріан Петрович - член
Наглядової Ради, представник
акціонера
3. Краснокутська Оксана
Олександрівна - Голова Наглядової
Ради, представник акціонера
Жаданов Олександр Анатолійович Голова правління

Згідно Статуту є одноосібним органом,
який складається з Голови правління.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Член Наглядової ради,
представник акціонера

Остапець Сергій Васильович

1982

Вища

18

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "Глуско Україна",
40428668, директор
комерційного департаменту

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
07.11.2019, 3
роки

Опис:
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має повноваження приймати участь у засіданнях Наглядової ради та приймати рішення з питань, які
віднесені до її виключної компетенції, а також:
а) одержувати і витребувати (вимагати) від будь-яких посадових осіб та працівників Товариства інформацію про діяльність Товариства, його
дочірніх підприємств, філій і представництв;
б) заслуховувати інформаційні доповіді і звіти Голови правління, посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв з питань
їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посадова особа призначена на посаду
відповідно рішення загальних зборів акціонерів 07.11.2019 р. на строк 3 роки, на підставі поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини не має. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Займає
посаду у ТОВ "Глуско Україна" (03110, Київ, вул. Солом'янська, 11), директор комерційного департаменту. Загальний стаж роботи - 18 років.
Протягом останніх 5 років займав посади: фахівець комерційного департаменту, директор комерційного департаменту, Член Наглядової ради.
ТОВ "Глуско Україна",
Член Наглядової ради,
07.11.2019, 3
Щербина Адріан Петрович
1985
Вища
0
40428668, Директор
представник акціонера
роки
департаменту фінансів
Опис:
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має повноваження приймати участь у засіданнях Наглядової ради та приймати рішення з питань, які
віднесені до її виключної компетенції, а також:
а) одержувати і витребувати (вимагати) від будь-яких посадових осіб та працівників Товариства інформацію про діяльність Товариства, його
дочірніх підприємств, філій і представництв;
б) заслуховувати інформаційні доповіді і звіти Голови правління, посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв з питань
їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посадова особа призначена на посаду
відповідно рішення загальних зборів акціонерів 07.11.2019 р. на строк 3 роки, на підставі поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини не має. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
Інформація про загальний стаж роботи посадової особи у товариства відсутня. Займає посаду Директор Департаменту фінансів ТОВ "Глуско

3

4

5

Україна" (03110, Київ, вул. Солом'янська, 11). Протягом останніх 5 років обіймав посади Генеральний директор Фінансовий директор ,
Консультант , Директор департаменту фінансів .
Голова Наглядової
ТОВ "Глуско Україна",
Краснокутська Оксана
07.11.2019, 3
ради, представник
1983
Вища
17
40428668, Директор
Олександрівна
роки
акціонера
правового департаменту
Опис:
Виконує обов'язки члена Наглядової ради та має повноваження приймати участь у засіданнях Наглядової ради та приймати рішення з питань, які
віднесені до її виключної компетенції, а також:
а) одержувати і витребувати (вимагати) від будь-яких посадових осіб та працівників Товариства інформацію про діяльність Товариства, його
дочірніх підприємств, філій і представництв;
б) заслуховувати інформаційні доповіді і звіти Голови правління, посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв з питань
їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Як посадовій особі винагорода у грошовій та/ або натуральній формі не нараховується та не сплачується. Посадова особа призначена на посаду
відповідно рішення загальних зборів акціонерів 07.11.2019 р. на строк 3 роки, на підставі поданої заяви. Посадова особа непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини не має. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова
особа займає посаду директор правового департаменту ТОВ "Глуско Україна" (03110, Київ, вул. Солом'янська, 11). Загальний стаж роботи - 17
років. Протягом останніх 5 років займала посади: самозайнята особа (адвокат), директор правового департаменту, Член Наглядової ради. Посадова
особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
ЛКП "Паспортна служба",
Василенко Маргарита
30.08.2017,
Головний бухгалтер
1955
Базова вища
28
23258267, Головний
Віталіївна
безстроково
бухгалтер
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи : Забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,
складання та подання у встановлені строки фінансової звітності, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та псуванням активів Товариства. Посадова особа призначена
на посаду відповідно Наказу Голови правління емітента від 30.08.2017 року, безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Попередні посади, що займала особа протягом останніх 5 років: головний
бухгалтер. На інших підприємствах посадова особа посад не займає. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
Жаданов Олександр
ПП "СОКІЛ", 32740906,
14.12.2020,
Голова правління
1975
Вища
28
Анатолійович
Директор
один рік
Опис:
Права та обов'язки Голови Правління. Посадові обов'язки: - без довіреності представляє Товариство в усіх підприємствах, установах та організаціях
незалежно від форм власності та організаційно-правових форм; - укладає, змінює та припиняє від імені Товариства договори
позики, застави, поруки та кредитні договори (за наявності попередньої згоди Наглядової Ради на укладення, зміну та припинення таких угод), а
також будь-які інші угоди з урахуванням обмежень, встановлених Положенням про Правління Товариства; - організовує роботу Правління, головує
на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової
Ради та Правління Товариства; - видає іншим особам довіреності на представлення інтересів Товариства у всіх підприємствах, закладах та
організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм в межах наданих йому повноважень; - здійснює підписання платіжних

та фінансових документів від імені Товариства; - надає на розгляд Загальних зборів акціонерів кандидатури членів Правління; - затверджує
організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, внутрішні положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання
всіма працівниками Товариства, які пов'язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до
компетенції інших органів управління Товариства; - забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом та контрагентами за
цивільно-правовими угодами, вирішує питання ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості в порядку, що не суперечить діючому
законодавству; - затверджує посадові інструкції працівників; - здійснює найм на роботу та звільнення працівників Товариства, застосовує щодо них
заходи заохочення та стягнення; -забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору; - організовує та забезпечує бухгалтерську
та статистичну звітність Товариства, несе відповідальність за її достовірність;
- приймає рішення щодо пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб, а також рішень щодо повного (часткового)
задоволення чи відхилення претензій, пред'явлених Товариству; - здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів Товариства; - забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства та дотримання
законодавства про охорону навколишнього середовища; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; -за попереднім узгодженням
зі Наглядовою Радою встановлює перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, чи які становлять конфіденційну інформацію
Товариства; - відкриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та інші рахунки, а також розпоряджається коштами, що
знаходяться на рахунках Товариства; - розпоряджається майном, майновими правами та коштами Товариства в межах наданих йому повноважень; несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки на виробництві; - представляє Правління на засіданнях Загальних зборів акціонерів
Товариства; - здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа призначена на посаду відповідно рішення
Наглядової ради 14.12.2020 р. терміном на 1 рік. Посадова особа займає посаду директора ПП "СОКІЛ" (код 32740906, Луганська обл., місто
Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 13, офіс 517). Загальний стаж роботи - 28 років. Протягом останніх 5 років займав посаду
директора.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Член Наглядової ради,
представник акціонера
Член Наглядової ради,
представник акціонера
Голова Наглядової ради,
представник акціонера
Головний бухгалтер
Голова правління

2
Остапець Сергій Васильович

3
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0

Щербина Адріан Петрович

0

0

0

0

Краснокутська Оксана Олександрівна

0

0

0

0

Василенко Маргарита Віталіївна
Жаданов Олександр Анатолійович

0
0

0
0

0
0

0
0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0

6
0

VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи подальшого розвитку емітента достовірно визначити неможливо, оскільки
стратегічний план розвитку не складався. Перспективи розвитку залежать від багатьох факторів,
насамперед - політичних (неврегульованість та збройний конфлікт у окремих регіонах
Луганської та Донецької областей), економічних (нестабільна економічна ситуація в Україні,
інфляція, зростання цін на паливо, енергію, сировину та матеріали, заробітну плату на фоні
відсутності платоспроможного попиту та підтримки держави).
Основні стратегічні цілі Товариства:
- Збереження основного фокуса на збільшенні обсягів продажу нафтопродуктів дрібним оптом.
- Зниження витрат на недіючі 6 АЗС - здача в оренду або запуск у дію.
- Забезпечення попиту на послугу "під ключ" з гарантією, шляхом створення на базі Товариство
центру компетенцій за ключовими продуктами.
- Автоматизація процесів та технології.

2. Інформація про розвиток емітента
Основні перспективи розвитку Товариство вбачає в подальшому збільшенні обсягів продажу
при одночасному поліпшенню якості продукції та зниженню витрат. При цьому важливими
напрямками є забезпечення динаміки зростання інвестицій, збільшення заробітної плати і
підвищення соціальних стандартів, впровадження екологічних заходів та заходів в галузі
промислової безпеки

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи або правочини щодо похідних цінних паперів - у емітента відсутні та не
стосуються емітента.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Не стосується емітента у зв'язку з відсутністю такого виду операцій.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
- Ризик зростання цін на послуги монополістів ринку (енергоресурси, тощо);
- Ризик зниження цін на нафтопродукти, що може негативно вплинути на поточні або майбутні
доходи Товариства;
- Нерегулярні поставки нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом, пов'язані зі
зривами строків постачальниками;
- Ризик застосування економічних санкцій до контрагентів, що постачають Товариству
нафтопродукти.
Політика АТ "ЛНП з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким
піддається Товариство. Так, внутрішні ризики управляються через функціонування системи
внутрішнього контролю, зовнішні ризики по взаємодії з контрагентами мінімізуються шляхом
мотивації сумлінного виконання двосторонніх зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до
виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" кодекс корпоративного
управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного
управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі,
об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не
приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ
"ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є
членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому
пункті кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління,
застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що
застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та
Статутом.
Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не
наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не
користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові

0
Річні та позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) у
звітному році не скликались та не проводились у зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVІD-2019). Карантинні обмеження встановлені

Законом України № 540-ІX від 30.03.2020 року "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVІD-19)" та відповідними змінами та доповненнями до Розділу XVІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні
товариства".

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так

Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
Позачергові збори не
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
скликались
товариства
Позачергові збори не
Інше (зазначити)
скликались
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Чергові збори не скликались у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби
(COVІD-2019).

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Позачергові збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Остапець Сергій
Васильович

Незалежний
член
наглядової
ради
X

Залежний
член
наглядової
ради

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Згідно п. 11.50. Статуту до компетенції
Наглядової ради належить вирішення
питань, передбачених статутом та чинним
законодавством України.
До виключної компетенції Наглядової ради
належить:
1)
затвердження внутрішніх положень,
якими регулюється діяльність Товариства,
крім тих, що віднесені законодавством до
виключної компетенції Загальних зборів, та
тих, що рішенням Наглядової ради передані
для затвердження Правління;
2)
затвердження організаційної
структури Товариства;
3)
підготовка порядку денного
Загальних зборів, прийняття рішення про
дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім
скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;

4)
затвердження форми і тексту
бюлетеня для голосування на Загальних
зборах з питань порядку денного;
5)
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових Загальних зборів
відповідно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством
України;
6)
прийняття рішення про продаж
раніше викуплених Товариством акцій;
7)
прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім
акцій;
8)
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
9)
затвердження ринкової вартості
майна у випадках, передбачених чинним
законодавством України;
10)
обрання та припинення повноважень
Голови правління Товариства.
11)
затвердження умов контракту, який
укладається з Головою правління,
встановлення розміру його винагороди;
12)
прийняття рішення про відсторонення
Голови правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме повноваження
Голови правління;
13)
обрання та припинення повноважень
голови і членів інших органів Товариства;
14)
запровадження та ліквідація
підрозділу внутрішнього аудиту Товариства
або посади внутрішнього аудитора,
призначення і звільнення керівника
підрозділу внутрішнього аудиту
(внутрішнього аудитора), затвердження умов
трудових договорів, що укладаються з
працівниками підрозділу внутрішнього
аудиту (з внутрішнім аудитором),
встановлення розміру їхньої винагороди, у
тому числі заохочувальних та
компенсаційних виплат;
15)
здійснення контролю за своєчасністю
надання (опублікування) Товариством
достовірної інформації про його діяльність
відповідно до законодавства, опублікування
Товариством інформації про принципи
(кодекс) корпоративного управління
Товариства (в разі його прийняття);
16)
розгляд звіту Голови правління та

затвердження заходів за результатами його
розгляду;
17)
затвердження умов
цивільно-правових або трудових договорів
(контрактів) з головою та членами Ревізійної
комісії, встановлення розміру їх винагороди;
18)
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених чинним
законодавством України;
19)
обрання аудитора (аудиторської
фірми) Товариства для проведення
аудиторської перевірки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року
(років) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором
(аудиторською фірмою), встановлення
розміру оплати його (її) послуг;
20)
затвердження рекомендацій
Загальним зборам за результатами розгляду
висновку зовнішнього незалежного аудитора
(аудиторської фірми) Товариства для
прийняття рішення щодо нього;
21)
визначення дати складання переліку
осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів;
22)
визначення дати складання переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів та мають право
на участь у Загальних зборах;
23)
вирішення питань про участь
Товариства у промислово-фінансових групах
та інших об'єднаннях;
24)
вирішення питань про створення
та/або участь в будь-яких юридичних особах,
їх реорганізацію та ліквідацію;
25)
вирішення питань про створення,
реорганізацію та/або ліквідацію структурних
та/або відокремлених підрозділів
Товариства;
26)
вирішення питань, віднесених до
компетенції Наглядової ради
законодавством, у разі злиття, приєднання,
поділу, виділу або перетворення Товариства;
27)
прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значного правочину або про
попереднє надання згоди на вчинення такого
правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від
10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності

Товариства;
28) прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів із заінтересованістю у
випадках, передбачених статтею 71 Закону
України "Про акціонерні товариства";
29)
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
30)
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
31)
прийняття рішення про обрання
(заміну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додаткові послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розміру оплати її послуг;
32)
надсилання в порядку, передбаченому
чинним законодавством України, пропозиції
акціонерам про придбання належних їм
простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет
акцій;
33)
встановлення лімітів (граничних сум)
повноважень Голови Правління при
вчиненні правочинів;
34)
прийняття рішення про отримання
кредиту, надання позик та гарантій, передачу
в заставу (іпотеку) майна, що є власністю
Товариства;
35)
затвердження порядку
контрактування (придбання та продажу)
Товариством нафти, нафтопродуктів та
інших матеріалів для виробництва
нафтопродуктів;
36)
затвердження нормативних
документів, що регулюють порядок
здійснення у Товаристві договірної роботи;
37)
затвердження організаційної
структури та чисельності працівників
Товариства;
38)
видачу або прийняття Товариством
векселів незалежно від суми таких векселів;
39)
відчуження або придбання акцій,
часток, будь-якого бізнесу або частки в
будь-якому бізнесі;
40)
здійснення будь-яких інвестицій;
41)
прийняття на себе Товариством

зобов'язань третіх осіб;
42)
прийняття на себе Товариством
будь-яких гарантійних зобов'язань, а також
надання інших видів забезпечення в
забезпечення зобов'язань третіх осіб;
43)
узгодження дій (включаючи
направлення позовної заяви, відзиву,
врегулювання суперечки або претензії
шляхом підписання мирової або іншої
угоди), що здійснюються в ході судового
розгляду, стороною якого виступає
Товариство, сума позову по якому
еквівалентна 1000 (одна тисяча) доларів
США і більше;
44)
ухвалення рішення про укладення
Товариством будь-яких договорів та/або
угод, направлених на забезпечення
зобов'язань третіх осіб, що не є
афілійованими особами Товариства;
45)
ухвалення рішення про схвалення
будь-яких правочинів з акціями (частками)
третіх та/або афілійованих осіб або цінних
паперів, конвертованих в акції (частки)
третіх осіб;
46)
вирішення інших питань, що
належать до виключної компетенції
Наглядової ради згідно із цим Статутом
та/або чинним законодавством України.
Наглядова рада Товариства має право:
а)
одержувати і витребувати (вимагати)
від будь-яких посадових осіб та працівників
Товариства інформацію про діяльність
Товариства, його дочірніх підприємств, філій
і представництв;
б)
заслуховувати інформаційні доповіді і
звіти Голови правління, посадових осіб
Товариства, дочірніх підприємств, філій і
представництв з питань їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу
окремих питань діяльності Товариства.
Щербина Адріан
Петрович

X

Згідно п. 11.50. Статуту до компетенції
Наглядової ради належить вирішення
питань, передбачених статутом та чинним
законодавством України.
До виключної компетенції Наглядової ради
належить:
1)
затвердження внутрішніх положень,
якими регулюється діяльність Товариства,
крім тих, що віднесені законодавством до

виключної компетенції Загальних зборів, та
тих, що рішенням Наглядової ради передані
для затвердження Правління;
2)
затвердження організаційної
структури Товариства;
3)
підготовка порядку денного
Загальних зборів, прийняття рішення про
дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім
скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
4)
затвердження форми і тексту
бюлетеня для голосування на Загальних
зборах з питань порядку денного;
5)
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових Загальних зборів
відповідно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством
України;
6)
прийняття рішення про продаж
раніше викуплених Товариством акцій;
7)
прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім
акцій;
8)
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
9)
затвердження ринкової вартості
майна у випадках, передбачених чинним
законодавством України;
10)
обрання та припинення повноважень
Голови правління Товариства.
11)
затвердження умов контракту, який
укладається з Головою правління,
встановлення розміру його винагороди;
12)
прийняття рішення про відсторонення
Голови правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме повноваження
Голови правління;
13)
обрання та припинення повноважень
голови і членів інших органів Товариства;
14)
запровадження та ліквідація
підрозділу внутрішнього аудиту Товариства
або посади внутрішнього аудитора,
призначення і звільнення керівника
підрозділу внутрішнього аудиту
(внутрішнього аудитора), затвердження умов
трудових договорів, що укладаються з
працівниками підрозділу внутрішнього
аудиту (з внутрішнім аудитором),

встановлення розміру їхньої винагороди, у
тому числі заохочувальних та
компенсаційних виплат;
15)
здійснення контролю за своєчасністю
надання (опублікування) Товариством
достовірної інформації про його діяльність
відповідно до законодавства, опублікування
Товариством інформації про принципи
(кодекс) корпоративного управління
Товариства (в разі його прийняття);
16)
розгляд звіту Голови правління та
затвердження заходів за результатами його
розгляду;
17)
затвердження умов
цивільно-правових або трудових договорів
(контрактів) з головою та членами Ревізійної
комісії, встановлення розміру їх винагороди;
18)
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених чинним
законодавством України;
19)
обрання аудитора (аудиторської
фірми) Товариства для проведення
аудиторської перевірки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року
(років) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором
(аудиторською фірмою), встановлення
розміру оплати його (її) послуг;
20)
затвердження рекомендацій
Загальним зборам за результатами розгляду
висновку зовнішнього незалежного аудитора
(аудиторської фірми) Товариства для
прийняття рішення щодо нього;
21)
визначення дати складання переліку
осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів;
22)
визначення дати складання переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів та мають право
на участь у Загальних зборах;
23)
вирішення питань про участь
Товариства у промислово-фінансових групах
та інших об'єднаннях;
24)
вирішення питань про створення
та/або участь в будь-яких юридичних особах,
їх реорганізацію та ліквідацію;
25)
вирішення питань про створення,
реорганізацію та/або ліквідацію структурних
та/або відокремлених підрозділів
Товариства;

26)
вирішення питань, віднесених до
компетенції Наглядової ради
законодавством, у разі злиття, приєднання,
поділу, виділу або перетворення Товариства;
27)
прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значного правочину або про
попереднє надання згоди на вчинення такого
правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від
10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності
Товариства;
28) прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів із заінтересованістю у
випадках, передбачених статтею 71 Закону
України "Про акціонерні товариства";
29)
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
30)
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
31)
прийняття рішення про обрання
(заміну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додаткові послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розміру оплати її послуг;
32)
надсилання в порядку, передбаченому
чинним законодавством України, пропозиції
акціонерам про придбання належних їм
простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет
акцій;
33)
встановлення лімітів (граничних сум)
повноважень Голови Правління при
вчиненні правочинів;
34)
прийняття рішення про отримання
кредиту, надання позик та гарантій, передачу
в заставу (іпотеку) майна, що є власністю
Товариства;
35)
затвердження порядку
контрактування (придбання та продажу)
Товариством нафти, нафтопродуктів та
інших матеріалів для виробництва
нафтопродуктів;
36)
затвердження нормативних
документів, що регулюють порядок

здійснення у Товаристві договірної роботи;
37)
затвердження організаційної
структури та чисельності працівників
Товариства;
38)
видачу або прийняття Товариством
векселів незалежно від суми таких векселів;
39)
відчуження або придбання акцій,
часток, будь-якого бізнесу або частки в
будь-якому бізнесі;
40)
здійснення будь-яких інвестицій;
41)
прийняття на себе Товариством
зобов'язань третіх осіб;
42)
прийняття на себе Товариством
будь-яких гарантійних зобов'язань, а також
надання інших видів забезпечення в
забезпечення зобов'язань третіх осіб;
43)
узгодження дій (включаючи
направлення позовної заяви, відзиву,
врегулювання суперечки або претензії
шляхом підписання мирової або іншої
угоди), що здійснюються в ході судового
розгляду, стороною якого виступає
Товариство, сума позову по якому
еквівалентна 1000 (одна тисяча) доларів
США і більше;
44)
ухвалення рішення про укладення
Товариством будь-яких договорів та/або
угод, направлених на забезпечення
зобов'язань третіх осіб, що не є
афілійованими особами Товариства;
45)
ухвалення рішення про схвалення
будь-яких правочинів з акціями (частками)
третіх та/або афілійованих осіб або цінних
паперів, конвертованих в акції (частки)
третіх осіб;
46)
вирішення інших питань, що
належать до виключної компетенції
Наглядової ради згідно із цим Статутом
та/або чинним законодавством України.
Наглядова рада Товариства має право:
а)
одержувати і витребувати (вимагати)
від будь-яких посадових осіб та працівників
Товариства інформацію про діяльність
Товариства, його дочірніх підприємств, філій
і представництв;
б)
заслуховувати інформаційні доповіді і
звіти Голови правління, посадових осіб
Товариства, дочірніх підприємств, філій і
представництв з питань їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу

окремих питань діяльності Товариства.
Краснокутська
Оксана
Олександрівна

X

Згідно п. 11.50. Статуту до компетенції
Наглядової ради належить вирішення
питань, передбачених статутом та чинним
законодавством України.
До виключної компетенції Наглядової ради
належить:
1)
затвердження внутрішніх положень,
якими регулюється діяльність Товариства,
крім тих, що віднесені законодавством до
виключної компетенції Загальних зборів, та
тих, що рішенням Наглядової ради передані
для затвердження Правління;
2)
затвердження організаційної
структури Товариства;
3)
підготовка порядку денного
Загальних зборів, прийняття рішення про
дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім
скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
4)
затвердження форми і тексту
бюлетеня для голосування на Загальних
зборах з питань порядку денного;
5)
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових Загальних зборів
відповідно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством
України;
6)
прийняття рішення про продаж
раніше викуплених Товариством акцій;
7)
прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім
акцій;
8)
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
9)
затвердження ринкової вартості
майна у випадках, передбачених чинним
законодавством України;
10)
обрання та припинення повноважень
Голови правління Товариства.
11)
затвердження умов контракту, який
укладається з Головою правління,
встановлення розміру його винагороди;
12)
прийняття рішення про відсторонення
Голови правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме повноваження
Голови правління;

13)
обрання та припинення повноважень
голови і членів інших органів Товариства;
14)
запровадження та ліквідація
підрозділу внутрішнього аудиту Товариства
або посади внутрішнього аудитора,
призначення і звільнення керівника
підрозділу внутрішнього аудиту
(внутрішнього аудитора), затвердження умов
трудових договорів, що укладаються з
працівниками підрозділу внутрішнього
аудиту (з внутрішнім аудитором),
встановлення розміру їхньої винагороди, у
тому числі заохочувальних та
компенсаційних виплат;
15)
здійснення контролю за своєчасністю
надання (опублікування) Товариством
достовірної інформації про його діяльність
відповідно до законодавства, опублікування
Товариством інформації про принципи
(кодекс) корпоративного управління
Товариства (в разі його прийняття);
16)
розгляд звіту Голови правління та
затвердження заходів за результатами його
розгляду;
17)
затвердження умов
цивільно-правових або трудових договорів
(контрактів) з головою та членами Ревізійної
комісії, встановлення розміру їх винагороди;
18)
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених чинним
законодавством України;
19)
обрання аудитора (аудиторської
фірми) Товариства для проведення
аудиторської перевірки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року
(років) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором
(аудиторською фірмою), встановлення
розміру оплати його (її) послуг;
20)
затвердження рекомендацій
Загальним зборам за результатами розгляду
висновку зовнішнього незалежного аудитора
(аудиторської фірми) Товариства для
прийняття рішення щодо нього;
21)
визначення дати складання переліку
осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів;
22)
визначення дати складання переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів та мають право

на участь у Загальних зборах;
23)
вирішення питань про участь
Товариства у промислово-фінансових групах
та інших об'єднаннях;
24)
вирішення питань про створення
та/або участь в будь-яких юридичних особах,
їх реорганізацію та ліквідацію;
25)
вирішення питань про створення,
реорганізацію та/або ліквідацію структурних
та/або відокремлених підрозділів
Товариства;
26)
вирішення питань, віднесених до
компетенції Наглядової ради
законодавством, у разі злиття, приєднання,
поділу, виділу або перетворення Товариства;
27)
прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значного правочину або про
попереднє надання згоди на вчинення такого
правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від
10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності
Товариства;
28) прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів із заінтересованістю у
випадках, передбачених статтею 71 Закону
України "Про акціонерні товариства";
29)
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
30)
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
31)
прийняття рішення про обрання
(заміну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додаткові послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розміру оплати її послуг;
32)
надсилання в порядку, передбаченому
чинним законодавством України, пропозиції
акціонерам про придбання належних їм
простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет
акцій;
33)
встановлення лімітів (граничних сум)
повноважень Голови Правління при
вчиненні правочинів;

34)
прийняття рішення про отримання
кредиту, надання позик та гарантій, передачу
в заставу (іпотеку) майна, що є власністю
Товариства;
35)
затвердження порядку
контрактування (придбання та продажу)
Товариством нафти, нафтопродуктів та
інших матеріалів для виробництва
нафтопродуктів;
36)
затвердження нормативних
документів, що регулюють порядок
здійснення у Товаристві договірної роботи;
37)
затвердження організаційної
структури та чисельності працівників
Товариства;
38)
видачу або прийняття Товариством
векселів незалежно від суми таких векселів;
39)
відчуження або придбання акцій,
часток, будь-якого бізнесу або частки в
будь-якому бізнесі;
40)
здійснення будь-яких інвестицій;
41)
прийняття на себе Товариством
зобов'язань третіх осіб;
42)
прийняття на себе Товариством
будь-яких гарантійних зобов'язань, а також
надання інших видів забезпечення в
забезпечення зобов'язань третіх осіб;
43)
узгодження дій (включаючи
направлення позовної заяви, відзиву,
врегулювання суперечки або претензії
шляхом підписання мирової або іншої
угоди), що здійснюються в ході судового
розгляду, стороною якого виступає
Товариство, сума позову по якому
еквівалентна 1000 (одна тисяча) доларів
США і більше;
44)
ухвалення рішення про укладення
Товариством будь-яких договорів та/або
угод, направлених на забезпечення
зобов'язань третіх осіб, що не є
афілійованими особами Товариства;
45)
ухвалення рішення про схвалення
будь-яких правочинів з акціями (частками)
третіх та/або афілійованих осіб або цінних
паперів, конвертованих в акції (частки)
третіх осіб;
46)
вирішення інших питань, що
належать до виключної компетенції
Наглядової ради згідно із цим Статутом
та/або чинним законодавством України.

Наглядова рада Товариства має право:
а)
одержувати і витребувати (вимагати)
від будь-яких посадових осіб та працівників
Товариства інформацію про діяльність
Товариства, його дочірніх підприємств, філій
і представництв;
б)
заслуховувати інформаційні доповіді і
звіти Голови правління, посадових осіб
Товариства, дочірніх підприємств, філій і
представництв з питань їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу
окремих питань діяльності Товариства.

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2020 року відбулись засідання Наглядової ради:
Дата засідання
Кворум
Загальний опис прийнятих
рішень
14.12.2020 66,7% Прийняті рішення про припинення
повноважень та призначення Голови правління АТ "ЛНП",
затвердження умов трудового договору (контракту), надання
повноважень.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Комітети у складі наглядової ради не створювались
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Комітети у складі наглядової ради не створювались
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.
Оцінка роботи
наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Станом на 31.12.2020 року
Головою правління АТ
"ЛНП" є Жаданов
Олександр Анатолійович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Згідно п. 11.72. Статуту Голова правління має право без
довіреності діяти від імені Товариства згідно цього Статуту та
чинного законодавства.
Голова правління вправі представляти інтереси Товариства,
вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Товариства. Голова правління затверджує штати,
призначає на посади та звільняє працівників Товариства. Голова

правління видає довіреності, накази, стандарти на здійснення
певних дій від імені Товариства.
Права та обов'язки Голови правління визначаються також
контрактом, що укладається з ним.
До компетенції Голови правління зокрема належить:
розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів,
програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
розробка та затвердження поточних
фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації, розробка організаційної
структури Товариства;
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності
Товариства. Складання та надання Наглядові раді квартальних та
річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на
розгляд Загальних зборів;
розробка штатного розкладу та затвердження правил
внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та
посадових окладів працівників Товариства;
прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
розпорядження майном Товариства для забезпечення його
поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим
Статутом та чинним законодавством;
керівництво згідно з чинним законодавством
виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю
Товариства;
забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань
перед державним та місцевим бюджетами, державними
позабюджетними соціальними фондами, постачальниками,
замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і
трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- вирішення питань щодо фінансово-економічної та
виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих
йому прав, доручення виконання окремих організаційногосподарських функцій іншим працівникам Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні
для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його
нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого

Відповідно до п. 11.67 чинної редакції Статуту Товариства,
Правління є одноосібним виконавчим органом Товариства та
представлений Головою правління, який здійснює управління
поточною діяльністю Товариства.

органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась

Примітки
д/н
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю
та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні
внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи,
як:
1)
бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний
запис);
2)
бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3)
аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій,
інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані
вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на
фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають
грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються
наступним фінансовим ризикам:
"
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
"
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою
погашення зобов'язань;
"
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових
зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові
умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у
звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості.
Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися
внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для
окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних
фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних
ставок, оскільки не має кредитів.
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для
запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до
фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом
планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний
ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за
допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди
виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується
дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування
ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні
ризики, як:
нестабільність, суперечливість законодавства;
непередбачені дії державних органів;
нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.)
політики;
непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
непередбачені дії конкурентів.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає
рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні
ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
Документи
загальнодоступні
надаються
Копії
Інформація
й інформаційній
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
базі даних
Інформація про
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
Національної
діяльність
ня
надают
власному
ується на
комісії з цінних
акціонерного
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
паперів та
товариства
ьо в
запит акціонерног
зборах
фондового ринку
акціонерно акціоне
о
про ринок
му
ра
товариства
цінних паперів
товаристві
або через особу,
яка провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій

Інше (зазначити)

Ревізійна комісія не обиралась

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ
ЛІМІТЕД" (GLUSCO ENERGY
MANAGEMENT COMPANY
LІMІTED)

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
135637

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

86,491026

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
56 277 393

Кількість акцій
з обмеженнями
7 337 834

Підстава виникнення обмеження
Згідно із законодавством брати
участь у голосуванні на Загальних
зборах можуть тільки ті акціонери,
які уклали з депозитарною
установою договір про
обслуговування рахунку в цінних
паперах.
Відповідно до даних останнього
реєстру власників акцій Товариства,
загальна кількість голосуючих акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ
" складає 48939559 штук, що
становить 86,9613% від загальної
кількості акцій Товариства. Інші

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Опис

власники 7337834 штук простих
іменних акцій - фізичні особи не
уклали з обраною емітентом
депозитарною установою договору
про обслуговування рахунку в
цінних паперах від власного імені та
не здійснили переказ належних їм
прав на цінні папери на свій рахунок
у цінних паперах, відкритий в іншій
депозитарній установі. Тому
відповідно до п.10 Прикінцевих та
перехідних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" та Листа Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку №08/03/18049/НК
від 30.09.2014 року, їхні акції не
враховуються при визначенні
кворуму та при голосуванні в
органах емітента.
Інших обмежень прав участі та
голосування акціонерів на загальних
зборах емітентів немає.
З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах звертатись необхідно в будь-яке відділення Акціонерного
товариства "ОТП Банк" або безпосередньо в Депозитарний відділ за
адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; тел. (044) 490-05-64,
(044) 495-60-83, E-maіl: custody@otpbank.com.ua. Додаткова інформація на
сайті: https://ru.otpbank.com.ua/bіg-corporate/custody/.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Відповідно до п.11.53-11.54 Статуту, Наглядова рада обирається акціонерами під час
проведення Загальних зборів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. У випадку
закінчення цього строку та не прийнятті Загальним зборами рішень, пов'язаних з припиненням
повноважень та обранням членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради
припиняються, крім повноважень підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю
голосів від кількісного складу наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та або членом Ревізійної
комісії.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси
(представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням
Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення
повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.
Відповідно до п.11.69 Статуту, Голова правління обирається Наглядовою радою на строк,
встановлений рішенням Наглядової ради.
Достроково повноваження Голови правління припиняються за рішення Наглядової ради з
одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово
здійснює його повноваження.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори
можуть обирати Ревізійну комісію. Обрання загальним зборами Ревізійної комісії тягне за
собою прийняття попередньо рішення про внесення відповідних змін до Статуту, які регулюють
склад Ревізійної комісії та її компетенцію, порядок утворення, обрання та відкликання її членів
та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу Ревізійної комісії та її компетенції.
Головний бухгалтер призначається та звільняється Генеральним директором відповідно до
вимог законодавства шляхом видання відповідного наказу.

9) повноваження посадових осіб емітента
Згідно п. 11.50. Статуту до компетенції Наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених статутом та чинним законодавством України.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1)
затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих,
що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням
Наглядової ради передані для затвердження Правління;
2)
затвердження організаційної структури Товариства;
3)
підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення
та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
4)
затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах з питань
порядку денного;
5)
прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів
відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
6)
прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
7)
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
8)
прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів;
9)
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством
України;
10)
обрання та припинення повноважень Голови правління Товариства.
11)
затвердження умов контракту, який укладається з Головою правління, встановлення
розміру його винагороди;
12)
прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
13)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
14)
запровадження та ліквідація підрозділу внутрішнього аудиту Товариства або посади
внутрішнього аудитора, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту
(внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з
працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру
їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
15)
здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством
інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (в разі його
прийняття);
16)
розгляд звіту Голови правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
17)
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та
членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди;
18)
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним
законодавством України;
19)
обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської
перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення
умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення
розміру оплати його (її) послуг;
20)
затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення
щодо нього;
21)
визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів;
22)
визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
23)
вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях;
24)
вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх
реорганізацію та ліквідацію;
25)
вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або
відокремлених підрозділів Товариства;
26)
вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
27)
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про
попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у
випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
29)
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу
акцій;
30)
прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
31)
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення
розміру оплати її послуг;
32)
надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції
акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка
придбала контрольний пакет акцій;
33)
встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Голови Правління при вчиненні
правочинів;
34)
прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу
(іпотеку) майна, що є власністю Товариства;
35)
затвердження порядку контрактування (придбання та продажу) Товариством нафти,
нафтопродуктів та інших матеріалів для виробництва нафтопродуктів;
36)
затвердження нормативних документів, що регулюють порядок здійснення у Товаристві

договірної роботи;
37)
затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства;
38)
видачу або прийняття Товариством векселів незалежно від суми таких векселів;
39)
відчуження або придбання акцій, часток, будь-якого бізнесу або частки в будь-якому
бізнесі;
40)
здійснення будь-яких інвестицій;
41)
прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб;
42)
прийняття на себе Товариством будь-яких гарантійних зобов'язань, а також надання
інших видів забезпечення в забезпечення зобов'язань третіх осіб;
43)
узгодження дій (включаючи направлення позовної заяви, відзиву, врегулювання
суперечки або претензії шляхом підписання мирової або іншої угоди), що здійснюються в ході
судового розгляду, стороною якого виступає Товариство, сума позову по якому еквівалентна
1000 (одна тисяча) доларів США і більше;
44)
ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод,
направлених на забезпечення зобов'язань третіх осіб, що не є афілійованими особами
Товариства;
45)
ухвалення рішення про схвалення будь-яких правочинів з акціями (частками) третіх
та/або афілійованих осіб або цінних паперів, конвертованих в акції (частки) третіх осіб;
46)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно
із цим Статутом та/або чинним законодавством України.
Наглядова рада Товариства має право:
а)
одержувати і витребувати (вимагати) від будь-яких посадових осіб та працівників
Товариства інформацію про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій і
представництв;
б)
заслуховувати інформаційні доповіді і звіти Голови правління, посадових осіб
Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв з питань їх діяльності;
в) залучати експертів і аудиторів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Згідно п. 11.72. Статуту Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства
згідно цього Статуту та чинного законодавства.
Голова правління вправі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Товариства. Голова правління затверджує штати, призначає на посади та звільняє
працівників Товариства. Голова правління видає довіреності, накази, стандарти на здійснення
певних дій від імені Товариства.
Права та обов'язки Голови правління визначаються також контрактом, що укладається з ним.
До компетенції Голови правління зокрема належить:
розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської
діяльності Товариства;
розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних
завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, розробка організаційної структури Товариства;
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та
надання Наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або)
подання на розгляд Загальних зборів;
розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового
розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з

урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та
фінансово-економічною діяльністю Товариства;
забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим
бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками,
замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів
(контрактів) та бізнес-планів;
- вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності
Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційногосподарських функцій іншим працівникам Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності
Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та
Статуту.
Ревізійна комісія (Ревізор) у Товаристві не обирались.
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер здійснює керівництво бухгалтерією
Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з
господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує
документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до
компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд
виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо.
Обов`язки головного бухгалтера: Організація бухгалтерського обліку господарчо-фінансової
діяльності Товариства, контроль дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни,
кошториси адміністративно-господарчих та інших витрат, збереження бухгалтерських
документів, керування робітниками бухгалтерії Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ВИСНОВОК (ДУМКА)
Висновок було сформульовано на основі отриманих результатів, викладених в цьому Звіті
незалежного Аудитора із завдання з надання впевненості. Аудитор отримав достатні свідоцтва
для розуміння стосовно питань, які розглянуто в даному Звіті.
При формуванні цього Звіту Аудитор керувався власним досвідом і отриманими результатами
проведеної перевірки. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і
управління ризиками емітента відповідає дійсності.
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
наведений у повному обсязі та є актуальним. Інформація про будь-які обмеження прав участі та
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента наведена. Відповідно до даних
останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" складає 48 939 559
штук, що становить 86,96% від загальної кількості акцій Товариства. Інші власники 7 337 834
штук простих іменних акцій - фізичні особи не уклали з обраною емітентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не
здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень

прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.
В Звіті про корпоративне управління наведений порядок призначення та звільнення
посадових осіб емітента, ця інформація відповідає Статуту. В Звіті про корпоративне управління
не наведений опис основних характеристик систем внутрішнього контролю, оскільки
Товариством не створена ревізійна комісія та/або не призначений ревізор. Аудитори відмічають
той факт, що елементи системи внутрішнього контролю в Товаристві запроваджені та
функціонують. Система внутрішнього контролю - це сукупність правил і заходів контролю
організаційної та операційної структури підприємства, які включають процеси підготовки
звітності і функції управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту.
Товариство у Звіті з корпоративного управління розкрило інформацію щодо управління
ризиками.
Товариство у Звіті з корпоративного управління навело вичерпний перелік повноважень
посадових осіб емітента.
ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ (ДУМКИ)
Аудитор перевірив наступну інформацію:
ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО
ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ
ХЕДЖУВАННЯ Інформація про ризики була наведена Звіт з корпоративного управління.
Механізм управління визначеними ризиками розкритий детально. У Товаристві відсутня
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, оскільки операції
хеджування не використовуються.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО
РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Товариство ідентифікувало цінові ризики, кредитний ризик, ризик ліквідності та/або ризик
грошових потоків та заявило про їх відстеження та своєчасне реагування. Товариством було
заявлено, наскільки суттєві такі ризики для Емітента і які втрати вони можуть принести. Служби
з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з
мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
ВЛАСНИЙ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКИМ КЕРУЄТЬСЯ ЕМІТЕНТ
У Звіті про корпоративне управління, Товариство не робило посилань на власний Кодекс
корпоративного управління, оскільки такий документ Емітент не розробляв та не затверджував.
Емітент не вирішував добровільно застосовувати кодекс корпоративного управління фондової
біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. Товариство не
наводило інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначених законодавством вимоги.
Емітент
у
Звіті
з
корпоративного
управління
пояснює,
що
АТ
"ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" у своїй діяльності не використовує кодекс корпоративного
управління. Це обумовлено тим, що відповідно до вимог чинного законодавства України,
Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону
України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу)
корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів. Загальними зборами акціонерів АТ "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" кодекс
корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс
корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Тим самим компанія
продовжує дотримуватись стратегії її розвитку у відповідності до Статуту, внутрішніх положень
та норм чинного законодавства, без впровадження окремого документа, який регламентує
практику корпоративного управління.
В Звіті про корпоративне управління Товариство виклало вичерпну інформацію про не
проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVІD-2019).

В Звіті про корпоративне управління Товариством зазначило, що у складі наглядової ради - три
особи, відповідно до Статуту Товариства. Комітети в складі наглядової ради відсутні, За період
2020 року було проведено 1 засідання Наглядової ради Товариства, на якому було прийнято
рішення щодо питань здійснення господарсько - фінансової діяльності Товариства.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу
інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем
впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості
нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про
корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з
надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VІІІ. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ
ЛІМІТЕД" (GLUSCO ENERGY
MANAGEMENT COMPANY
LІMІTED)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
135637

Місцезнаходження
1066, Кіпр, Нікосія,
Темістоклі Дервіс, 5,
Еленіон Білдинг, 2-й
поверх

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

48 674 895

86,4910267

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

48 674 895

86,4910267

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

48 674 895

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
48 674 895

0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Прості іменні акції

56 277 393

0,05

Права та обов'язки
Кожною простою акцією Товариства її власнику акціонеру надається однакова сукупність прав,
включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством (шляхом
голосування на Загальних зборах безпосередньо або
через своїх представників та шляхом участі в
діяльності органів Товариства);
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його
майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність
Товариства в обсязі і в порядку, визначеному
законодавством Украйні, Статутом та внутрішніми
документами Товариства.
Акціонери - власники простих акцій Товариства також
мають наступні права:
1) у процесі емісії Товариством простих акцій
користуватись переважним правом - правом на
придбання розміщувані Товариством прості акції
пропорційно частці належних йому простих акцій у
загальній кількості простих акцій (крім випадку
прийняття Загальними зборами рішення про
невикористання такого права) у порядку,
встановленому чинним законодавством України;
2) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм
цінні папери Товариства або їх частину іншим
акціонерам або третім особам без згоди інших
акціонерів Товариства та без згоди Товариства.
Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право
на цінні папери Товариства, які отримують у порядку
спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди
інших акціонерів або самого Товариства;
3) продавати акції Товариства в разі прийняття
Загальними зборами рішення про викуп Товариством
розміщених ним акцій;
4) інші права, встановлені цим Статутом та чинним

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Немає

законодавством України.
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства
має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому простих акцій у випадках,
визначених чинним законодавством України.
Акціонери Товариства зобов'язані:
1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх
документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів
Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числі пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами,
що передбачені цим Статутом та рішенням про емісію
акції;
5) не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,
зберігати конфіденційність відомої їм інформації про
діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та
угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка
не є загальнодоступною та розкриття якої може мати
негативний вплив на діяльність Товариства;
6) своєчасно інформувати депозитарну установу, яка
здійснює облік права власності на цінні папери
Товариства, що належать акціонеру, про зміни у своїх
анкетних даних;
7)
не зловживати правами, які надаються їм у
зв'язку із володінням акціями Товариства;
8)
нести інші обов'язки, встановлені цим
Статутом та чинним законодавством України.

Примітки:
д/н

XІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
24.06.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
453/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комісія з
UA4000075428 Акція проста Бездокумент
0,05
56 277 39 2 813 869,65
100
цінних паперів та
бездокумента арні іменні
3
фондового ринку
рна іменна
Заміна свідоцтва пов'язана з переведенням випуску акцій в бездокументарну форму. Торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках в звітному
періоді не було. Цінні папери емітента мають допуск до торгівлі на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА" ПФТС. Заяви для допуску на інші біржі не
подавались. Фактів лістингу/ делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах в звітному періоді не було. Додаткової емісії,
дострокового погашення у звітному періоді не відбувалось. Змін щодо розміру статутного фонду, кількості акцій, іх номінальної вартості та
категорії протягом звітного року не було. Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, Інші цінні папери (випуск
яких підлягає реєстрації) Товариство не випускало. Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, похідні цінні папери
Товариство не випускало. Викупу (продажу раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не відбувалось.

XІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 874
2 607
2 701
2 495
119
70
0
0
0
0
54
42
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 874
2 607
2 701
2 495
119
70
0
0
0
0
54
42
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 874
2 607
0
0
2 874
2 607
Терміни та умови користування основними засобами (за основними
групами): Товариство має основні засоби за місцем свого
місцезнаходження. Всі основні засоби знаходяться під охороною.
Терміни користування основними засобами визначаються комісією по
основним засобам та
відображаються в картках обліку об`єктів основних засобів. За
збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні
особи. Первісна вартість основних засобів: Станом на 31.12.2020 року
на балансі Товариства значиться основних засобів, за первісною
вартістю на суму 7314 тис.грн. Основні засоби використовуються в
нормальних умовах. В структурі основних засобів значну долю
складають будівлі та споруди , машини, обладнання, інструменти,
прилади, інвентар. Ступінь зносу основних засобів: Станом на
31.12.2020 року ступінь зносу основних засобів складає 66%. Ступінь
використання основних засобів: У звітному році ступінь використання
основних засобів складає близько 37 %. Сума нарахованого зносу: За
період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року сума нарахованої амортизації
всіх основних засобів складає 267 тис.грн. Станом на 31.12.2020 року
знос основних засобів складає 4707 тис.грн. У звітному році вартість
основних засобів значно не змінювалась. Відбулось списання повністю
замортизованих основних засобів. Переоцінки основних засобів у 2020
році не було. Товариство не має обмеження щодо використання свого
майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
Скоригований статутний капітал

За звітний період
-6 885

За попередній період
-2 918

2 814
2 814

2 814
2 814

(тис.грн)
Опис

Висновок

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +
Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів (-2918 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капіталу (2814 тис.грн. ).Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу,
розрахованому на кінець року. Величина чистих активів менше мінімальної величини
статутного капіталу станом на 31 грудня звітного року

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

137

X

X

X

18 433

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
624
X
X
X
19 194
X
X
Станом на 31.12.2020 р. товариство має зобов'язань на суму
19194 тис. грн., з них:
- кредиторська заборгованість за розрахунками за товари,
роботи, послуги - 309 тис грн.
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 137 тис.
грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 26 тис
грн., розрахунками з оплати праці - 120 тис грн., - за
одержаним авансами - 49 тис грн., поточні забезпечення - 117
тис грн., - інші поточні зобов'язання - 18436 тис. грн.
В порівнянні з початком року всі зобов'язання товариства
збільшились на 1870 тис. грн. Непогашених кредитів банків

немає. Зобов'язань за цінними паперами, сертифікатами ФОН,
фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Публічне акціонерне товариство
"Національний депозитарій України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижній вал, 17/8
д/н
д/н

0445910404
380443630400
Депозитарна діяльність Центрального
депозитарію
Товариство уклало договір з ПАТ
"Національний депозитарій України" на
обслуговування випуску акцій в
бездокументарній формі існування.
Депозитарна діяльність Центрального
депозитарію не потребує отримання
ліцензії.
Публічне акціонерне товариство "ОТП
Банк"
Акціонерне товариство
21685166
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43
АЕ №263434
НКЦПФР
01.10.2013
044- 490-05-00
380444900500
Депозитарна діяльність депозитарної
установи
Обслуговує рахунки в цінних паперах
акціонерів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТКОНСАЛТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30998764
84432, Донецька обл., смт. Ярова, Вул.
Кооперативна, 7
4837

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Аудиторська палата України
02.06.2020
380504718826
0
Аудиторські послуги
Аудиторська компанія, що надає
послуги зі складання звіту з надання
обгрунтованої
впевненості
щодо
інформації зі звіту про корпоративне
управління АТ "ЛНП" за 2020 рік.
Державна установа "Агентство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51
DR/00002/ARM
НКЦПФР
10.02.2019
380444983815
380442875670
Послуги з надання звітності та/або
адміністративних даних до НКЦПФР
Особа надає послуги з надання
звітності та/або адміністративних даних
до НКЦПФР.
Державна установа "Агентство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51
DR/00001/AРА
НКЦПФР
10.02.2019
380444983815
380442875670
Оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку
Особа надає послуги з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"
Луганська область, м.Лисичанськ
Акціонерне товариство

Оптова торгівля твердим, рідким,
газоподібним паливом і подібними
продуктами
Середня кількість працівників: 31
Адреса, телефон: 93117 м. Лисичанськ, вул. Бахмутська, 61, 06451-99720
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Вид економічної
діяльності

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

03484062

за КОАТУУ

4411800000

за КОПФГ

230

за КВЕД

46.71

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

7
28
( 21 )
0
2 874
8 475
( 5 601 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1
28
( 27 )
0
2 607
7 314
( 4 707 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

5 866

5 866

1035
1040
1045
1050
1060

126
69
0
0
0

126
79
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

8 942

8 679

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 641
527
0
0
1 114
0
0
0

962
417
0
0
545
0
0
0

1125

835

826

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

333
882
0
0
0
109
0
859
0
0
0
0

382
996
0
0
0
132
0
22
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
783
5 442

0
0
0
0
288
3 608

1200

22

22

1300

14 406

12 309

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

2 814
0
0
0
0
0
0
-5 732
(0)
(0)
0

2 814
0
0
0
0
0
0
-9 699
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом І
1495
-2 918
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
Цільове фінансування
1525
0
Благодійна допомога
1526
0
Страхові резерви
1530
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
резерв незароблених премій
1533
0
інші страхові резерви
1534
0
Інвестиційні контракти
1535
0
Призовий фонд
1540
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
Усього за розділом ІІ
1595
0
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
Векселі видані
1605
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
товари, роботи, послуги
1615
6 762
розрахунками з бюджетом
1620
38
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
розрахунками зі страхування
1625
23
розрахунками з оплати праці
1630
125
одержаними авансами
1635
813
розрахунками з учасниками
1640
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
страховою діяльністю
1650
0
Поточні забезпечення
1660
154
Доходи майбутніх періодів
1665
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
Інші поточні зобов’язання
1690
9 409
Усього за розділом ІІІ
1695
17 324
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
Баланс
1900
14 406
Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності" за МСФЗ.
Керівник

Жаданов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Василенко Маргарита Віталіївна

-6 885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309
137
0
26
120
49
0
0
0
117
0
0
18 436
19 194
0
0
12 309

Підприємство

Акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

03484062

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

65 827

109 228

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 62 275 )
(0)

( 104 572 )
(0)

2090

3 552

4 656

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
177

0
0
0
59

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 996 )
( 4 495 )
( 233 )

( 3 248 )
( 4 877 )
( 75 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 3 995 )
0
0

( 3 485 )
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
ІІ. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

33
0
(0)
(0)
(5)
0

8
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 3 967 )
0

( 3 477 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 3 967 )

( 3 477 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
ІІІ. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-3 967

0
-3 477

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 276
Витрати на оплату праці
2505
3 068
Відрахування на соціальні заходи
2510
605
Амортизація
2515
273
Інші операційні витрати
2520
2 502
Разом
2550
7 724
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
56 277 393
56 277 393
-0,070490

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 534
3 048
657
352
2 609
8 200
За аналогічний
період
попереднього
року
4
56 277 393
56 277 393
-0,061780

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
-0,070490
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності" за МСФЗ.
Керівник

Жаданов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Василенко Маргарита Віталіївна

-0,061780
0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

Акціонерне товариство
"Лисичанськнафтопродукт"

за ЄДРПОУ

03484062

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

78 142
0
0
17
0
0
31 162

130 190
0
0
68
0
0
268

3025

34

8

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
183
0
0
0
31

24
28
0
0
0
9 413

3100
3105
3110
3115
3116

( 83 204 )
( 2 461 )
( 658 )
( 1 827 )
(0)

( 127 625 )
( 2 407 )
( 649 )
( 1 800 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 1 827 )

(0)

3135
3140
3145

(0)
( 22 161 )
( 17 )

(0)
( 7 833 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 67 )
-826

(0)
( 33 )
-348

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
необоротних активів
3260
( 11 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
3295
-11
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
Отримання позик
3305
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
Погашення позик
3350
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
3395
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-837
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
859
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
Залишок коштів на кінець року
3415
22
Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності" за МСФЗ.
Керівник

Жаданов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Василенко Маргарита Віталіївна

0
0
0
0
0
0
0
(0)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
-6

0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
-354
1 213
0
859

КОДИ
Акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

03484062

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
2 814
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-5 732
0

4010
4090
4095

0
0
2 814

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-2 918
0

0
0
-5 732

0
0
0

0
0
0

0
0
-2 918

0

-3 967

0

0

-3 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
Разом змін у капіталі
4300
2 814
0
0
Залишок на кінець року
Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності" за МСФЗ.
Керівник

Жаданов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Василенко Маргарита Віталіївна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.
Інформація про Підприємство
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт" (далі - Товариство,
Підприємство).
Код за ЄДРПОУ - 03484062.
Місцезнаходження Товариства: 93117, Україна, Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Артемівська,
61.
Дата державної реєстрації - 10.03.94р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців 1 381 120 0000 000519.
Підприємство засноване відповідно до рішення Державного комітету України по нафті і газу від
02.03.94р. №70 шляхом перетворення державного підприємства "Лисичанське управління по
забезпеченню нафтопродуктами" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента
України від 15.06.93р. №201/93 "Про корпоратизацію державних підприємств".
Статут Товариства викладено у новій редакції відповідно до Рішення Загальних зборів
акціонерів (Протокол №28/04/11 від 28.04.11р.) в зв'язку зі зміною типу з відкритого
акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Закону
України "Про акціонерні товариства".
Товариство в періоді, що перевірявся, мало ліцензію серії АГ №503963 від 27.01.11р., видану
Міністерством транспорту та зв'язку України, на надання послуг з перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Строк дії ліцензії - необмежений.
основними напрямками діяльності Товариства згідно зі статутними документами є:
Придбання, переробка та продаж нафти на нафтопродуктів;
Оптова та роздрібна торгівля нафтою та продуктами органічного синтезу нафти на
нафтопродуктів;
Роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів через мережу стаціонарних АЗС.
2.
Основа підготовки фінансової звітності
Концептуальна основа
Фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі - МСФЗ).
Основа подання інформації
Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі - ПСБО) та іншого чинного
українського законодавства з бухгалтерського обліку. Українські принципи бухгалтерського
обліку відрізняються від загальноприйнятих МСФЗ. Отже, ця фінансова звітність, підготовлена
на основі бухгалтерських записів Підприємства, містить коригування, які необхідно було внести
у фінансову звітність для того, щоб вона відповідала МСФЗ.
2.1. Істотні облікові судження та оцінки
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Підприємства необхідно робити
оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов'язань, розкриття
умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми
прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від
таких оцінок.
Судження
При застосуванні облікової політики Товариства було застосовано певні судження (додатково до
суджень, пов'язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової
звітності. Такі судження, серед іншого, включають:

Принцип безперервності діяльності
Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності, який
передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської
діяльності.
Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної
діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих
законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить
від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних
органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються.
Керівництво вважає, що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі
передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних
джерел оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань
протягом фінансового року.
Резерв сумнівності боргів
Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для
визначення втрати вартості даних
активів. Товариство використовує судження, які
грунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості
активу в ситуації, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво
здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на
витрати, які зменшують об'єкт оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподаткованого
прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва
необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані,
виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії
податкового планування в майбутньому.
Резерви на знецінення запасів
Товариство створює резерв по застарілим і неліквідним запасам. Оцінка чистої вартості
реалізації запасів базується на найбільш достовірній інформації, доступній на дату оцінки.
Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі
Товариство визначає вартість інвестицій у асоційовані компанії за методом участі в капіталі.
Оцінка вартості інвестиції базується на фінансовій інформації об'єкту інвестування за звітний
період, доступної на дату оцінки.
Валюта представлення звітності
Фінансова звітність складається в тисячах українських гривень, всі значення округлені до
одиниці. Функціональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економіки країни не
перебуває у гіперінфляції. Курсові різниці при переведенні статей звітності, підготовленої за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у статті звітності,
підготовленої за міжнародними стандартами фінансової звітності, не виникають.

2.2.
Основні принципи облікової політики
Нижче викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї
фінансової звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх
представлених звітних періодах.
Основні засоби
Товариство відображає об'єкти основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю за
вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності. Переоцінка
основних засобів не здійснюється.
Остання переоцінка основних засобів здійснена Товариством станом на 02.01.04р. згідно з
договором № 0112-03 від 01.12.03р. незалежним оцінювачем ДП "Міжнародна консалтингова
компанія - Оцінка" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №71/02, виданого ФДМУ від
18.04.02р.). Мета оцінки - визначення ринкової вартості об'єкта оцінки з метою формування
бухгалтерського обліку.
Відповідно до п.29 МСБО 16 "Основні засоби" суб'єкт господарювання має обирати або модель
собівартості в параграфі 30, або модель переоцінки в параграфі 31 своєю обліковою політикою і
йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів.
Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не
відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на дату
балансу. Справедливу вартість землі та будівель, як правило, визначають на основі ринкових
свідчень за допомогою експертної оцінки, що її, як правило, здійснюють професійні оцінювачі.
Справедливою вартістю об'єктів машин та обладнання є, як правило, їхня ринкова вартість,
визначена за допомогою експертної оцінки.
Частота переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних об'єктів основних
засобів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його
балансової вартості, слід проводити подальшу переоцінку. Деякі об'єкти основних засобів
можуть зазнавати значних і непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної
переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для об'єктів основних засобів лише з незначною
зміною справедливої вартості. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні три або п'ять років.
Якщо переоцінюють об'єкт основних засобів, тоді весь клас основних засобів, до якого належить
цей актив, слід переоцінювати.
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних
вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибуток або збитки, що
виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими
надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про
сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації або
вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які
прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні
прибутки та збитки.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів
аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі наступних
очікуваних строків корисного використання відповідних активів:
Категорія активів
Термін корисної експлуатації, років
Будівлі і споруди
20-50
Транспортні засоби
5-15
Машини і обладнання
2-15
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
4-5
Інші основні засоби
1-5
Амортизація не нараховується на незавершене будівництво та невстановлене устаткування.

Балансова вартість основних засобів має переглядатися на предмет зменшення їх корисності,
коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути
повністю відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та
перевищення його балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування, вартість такого
активу або групи активів, що генерують грошові потоки, зменшується до вартості очікуваного
відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається як вища з
двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості використання активу. При визначенні
вартості використання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються до їх
теперішньої вартості, із застосування ставки дисконту до оподаткування, що відображає
ринкову оцінку вартості грошових коштів у часі та ризики, пов'язані з даним активом. Стосовно
активів, які самостійно не генерують грошові потоки, сума очікуваного відшкодування
визначається для групи активів, що генерують грошові потоки, до якої належить такий актив.
Збитки від зменшення корисності активів визначаються у звіті про прибутки та збитки.

Нематеріальні активи
Товариство визнає об'єктами нематеріальний актив немонетарній активи, які не мають фізичної
субстанції та можуть бути ідентифіковані.
Актив є ідентифікованим, якщо він:
a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта
господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально
або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням,
незалежно від того, чи має Товариство намір зробити це, або
б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть
вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов'язань.
Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли
a) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собівартість активу можна достовірно оцінити.
Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи
мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. Амортизація нараховується
виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатації із застосуванням
прямолінійного методу.

Інвестиції та інші фінансові активи
Дочірніми підприємствами є суб'єкти господарювання, що контролюються Товариством.
Контроль існує тоді, коли Товариство має повноваження, безпосередньо чи опосередковано,
керувати фінансовою та операційною політикою суб'єкта господарювання для отримання вигод
у результаті його діяльності.
Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив.
Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського
персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням
інвестицій.
Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових котирувань і чию
справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за собівартістю за
вирахуванням величини знецінення.
Інвестиції в асоційовані компанії враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У
відповідності з методом участі інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за

собівартістю з подальшим збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в
прибутках або збитках асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках
асоційованої компанії відображається в звіті про прибутки і збитки інвестора.
При змінах, що відображені безпосередньо в капіталі асоційованого підприємства, Товариство
визнає частку, що належить їй у будь-яких змінах та розкриває це, якщо доречно, у звіті про
зміни у власному капіталі.
Після застосування методу участі в капіталі, Товариство визначає чи існує необхідність
додаткового зменшення вартості інвестиції внаслідок втрати вартості. На кожну балансову дату
Товариство визначає чи існують будь-які об'єктивні ознаки зменшення вартості інвестиції в
асоційовану компанію. Якщо зменшення вартості інвестиції в асоційовану компанію було
виявлене, Товариство розраховує суму зменшення вартості як різницю між відновлювальною
вартістю та балансовою вартістю, яка признається у звіті про сукупні доходи.
У випадку втрати істотного впливу на асоційовану компанію Товариство оцінює і визнає
інвестицію, що залишилась, за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю
інвестиції в асоційовану компанію на момент втрати істотного впливу і справедливою вартістю
інвестиції, що залишилась, і надходженнями від вибуття визнається у складі прибутку або
збитку.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або
чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття
запасів визначається за
середньозваженою собівартістю.
Зменшення корисності нефінансових активів
Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо і
тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Збиток
від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом.
Збитки від знецінення визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка
генерує грошові потоки, перевищує вартість відшкодування такого активу або групи.
Вартість очікуваного відшкодування активу визначається як більша з двох величин: справедлива
вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію,
та вартості використання активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для
окремого активу, крім випадків, коли актив не генерує грошових коштів, які, в основному,
незалежні від потоків, що генеруються іншими активами або групами активів.
При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються із
застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка відображає ринкові очікування
вартості грошей і ризики, властиві активу.
Платежі з операційної оренди
Оренда, при якій всі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, лягають на орендодавця,
класифікується як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються у
звіті про прибутки і збитки за методом рівномірного нарахування протягом усього терміну
оренди.
Податки
Податок на додану вартість
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ),
крім таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим
органом; в такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина

витратної статті, залежно від обставин;
Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної
у звіті про фінансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток у 2020 році здійснювалось Товариством у його
податковій декларації згідно з українським податковим законодавством за ставкою 18% на
основі визначення фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності відповідно до
МСФЗ. Поточні податкові зобов'язання за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі,
що належить до сплати податковим органам на звітну дату або підлягає відшкодуванню
податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок.
Податок на прибуток визнається у звіті прибутки і збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з
об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в
капіталі. Відстрочені податки визначаються із застосуванням методу зобов'язань відносно
тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань та їхньою податковою
базою.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками,
застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення
зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок і положень
податкового законодавства.
На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових
активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання
достатнього оподаткованого прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого
податкового активу.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при
наявності повного юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок
поточних податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи і відстрочені податкові
зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Нарахування резерву сумнівних боргів проводиться на дату балансу методом застосування
абсолютної суми сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми
сумнівної заборгованості величина забезпечень визначається
на підставі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської
заборгованості на ту саму дату.
Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо.
Аванси видані та інші оборотні активи
Аванси, надані постачальникам, відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках.
Іншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк
відшкодування згідно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат по платежам до
бюджету та переплат за державною пенсійною програмою.

Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти та короткострокові депозити, представлені в звіті про фінансову позицію,
складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових
банківських депозитів.
Передплачені витрати
До складу передплачених витрат відносяться витрати, оплата яких відбулась в поточному
періоді і які будуть фактично визнані витратами в майбутніх звітних періодах.
Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як
фінансові зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток,
кредити і позики, або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при
ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному
визнанні.
Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і
відсоткові кредити та позики.
Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за
собівартістю.
Процентні запозичення при первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка
оцінюється як така, що відповідає справедливій, за вирахуванням витрат на операції
запозичення.
У подальшому за первісним визнанням процентні запозичення відображаються за вартістю, яка
амортизується із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується,
розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого
дисконту або премії при погашенні.
У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума
відсотків, які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума
фактично нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого
інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень.
У тій мірі, в якій кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання
кваліфікованого активу, сума витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна
визначатися шляхом застосування ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставка
капіталізації має бути середньозваженою величиною витрат за позиками стосовно до позик
Товариства, що залишаються непогашеними протягом періоду, за винятком позик, отриманих
спеціально для придбання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, капіталізованих
протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього
періоду.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне
зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання
потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання
може бути достовірно оцінена. Якщо Товариство очікує, що забезпечення буде відшкодоване,
наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив,
але лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене.
У випадку, коли зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається
шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки
дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а
також, за їх наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні

дисконтування, збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як
процентні витрати.
Зобов'язання по виплатах персоналу
Державна пенсійна програма
Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників.
Внески розраховуються як певний відсоток від фонду оплати праці. В звіті про прибутки та
збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума
заробітної плати.
Забезпечення по виплатам персоналу
Оплата щорічних відпусток та інші виплати за невідпрацьований час, що підлягають
накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу через створення забезпечення
в звітному періоді.
Операції в іноземних валютах
Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу на дату
здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах
перераховуються в функціональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всі курсові
різниці відображаються у звіті про прибутки та збитки. Немонетарні статті, які обліковуються за
історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату первісного визнання. Немонетарні
статті, які обліковуються за справедливою вартістю у іноземній валюті, перераховуються по
курсу на дату, коли така справедлива вартість була визначена.
Визнання доходів
Дохід від реалізації товарів і послуг
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання
економічних вигід, пов'язаних з операцією. Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією
або іншою подією, визнаються одночасно (відповідність доходів та витрат).
Дохід не визнається, якщо покупцю не були передані всі ризики і зобов'язання, пов'язані з
правом власності на товари, якщо є суттєві сумніви щодо отримання оплати за зобов'язаннями.
Доходи включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і
знижок..
Інші операційні доходи
До складу інших операційних доходів відносяться доходи від іншої реалізації, дохід від
операційної оренди активів, дохід від списання кредиторської заборгованості та інші доходи
операційної діяльності. Дохід від іншої реалізації визнається, коли значні ризики та вигоди,
пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, а сума може бути достовірно
визначена.
Умовні активи і зобов'язання.
Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку,
якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна.
Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує
ймовірність притоку економічних вигод.
Події після дати балансу
Події після дати балансу - це сприятливі та несприятливі події, що виникли між датою балансу
та датою затвердження фінансової звітності до випуску.

При цьому датою випуску звітності є дата офіційного дозволу керівництва підприємства на
випуск (публікацію, подання) фінансових звітів за межі Підприємства.
Підходи до відображення таких подій у фінансовій звітності Підприємства визначено МСБО 10
"Події після дати балансу".
Коригування активів і зобов'язань є необхідним у разі подій, які відбуваються після дати
балансу і надають додаткову інформацію для визначення сум, пов'язаних з умовами, що існують
на дату балансу таких як:
- банкрутство замовника, що підтверджує наявність безнадійної дебіторської
- заборгованості на дату балансу;
- продаж запасів нижче собівартості, який підтверджує, що чиста реалізаційна вартість цих
запасів на дату балансу була нижчою за їхню собівартість;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою за їхню балансову вартість, що свідчить про
зменшення їхньої корисності на дату балансу;
- виявлення суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.
Якщо після дати балансу Підприємство отримує інформацію про умови, які існували на дату
балансу, йому слід оновити розкриття інформації, пов'язаної із цими умовами, з урахуванням
нової інформації.
Своєю чергою, події, які відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли
після цієї дати, не потребують коригування статей балансу таких як:
об'єднання бізнесу після дати балансу або продаж великого дочірнього підприємства;
оголошення плану про припинення діяльності;
суттєві придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу згідно з
МСФЗ 5, інший продаж активів;
знищення виробничих потужностей внаслідок пожежі після дати балансу;
оголошення про значну реструктуризацію або про початок її здійснення;
значні операції зі звичайними акціями та з потенційними звичайними акціями після дати
балансу;
надзвичайно великі зміни цін на акції або валютних курсів після дати балансу;
зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або оголошених після
балансу, які впливають на податкові активи й зобов'язання;
прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань;
початок великого судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися
після дати балансу.
Якщо наслідки наведених подій є настільки суттєвими, що можуть вплинути на здатність
користувачів фінансових звітів робити відповідні оцінки та приймати рішення, в примітках до
фінансових звітів розкривають:
характер події;
оцінку фінансового результату або твердження, що таку оцінку зробити неможливо.
Порівнянна інформація
У тих випадках, коли мала місце необхідність, порівнянна інформація була відкоректована
таким чином, щоб відповідати змінам в підготовленій фінансової звітності в поточному році.

3.
Розкриття інформації за окремими статтями фінансової звітності
3.1. Основні засоби
Визнаються основними засобами - матеріальні активи, які Підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість більше

25000 грн. без ПДВ.
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00р. №92, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.05.00р. за №288/4509 (із змінами та доповненнями). У
фінансових звітах інформація про наявність і рух об'єктів основних засобів, а також їх
амортизацію, відображалась відповідно до МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 36 "Зменшення
корисності активів" та інших МСБО (МСФЗ).
Первісна вартість основних засобів Товариства, за якою вони відображені в балансі станом на
31.12.20р., складала 7314 тис.грн.
Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування
амортизації протягом періоду, що перевірявся, Товариством не змінювався. Дані про суму зносу
основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним регістрів обліку.
Станом на 31.12.20р. знос основних засобів складав 4707 тис.грн., залишкова вартість 2607тис.грн.
У 2020 році переоцінка основних засобів Товариства не проводилась.

3.2. Нематеріальні активи
Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи
мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. Амортизація нематеріальних
активів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного
використання.
У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу, вартість такого нематеріального
активу списується до вартості очікуваного відшкодування.
Облік нематеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за
№750/4043 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація про наявність і рух
об'єктів нематеріальних активів, а також їх амортизацію, відображалась відповідно до
міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі МСБО, ІAS) 38 "Нематеріальні активи",
МСБО 36 "Зменшення корисності активів" та інших МСБО (МСФЗ).
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.20р. складала 28 тис.грн.
Станом на 31.12.20 р. накопичена амортизація нематеріальних активів складала 27 тис.грн.
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.20 р. складала 1 тис.грн.

3.3. Довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи
Облік фінансових інвестицій здійснювався відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.00р. за
№284/4505 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація про наявність і рух
фінансових інвестицій відображалась відповідно до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані
підприємства", МСБО № 39 "Фінансові інструменти: визнання, оцінка", МСФЗ 9 "Фінансові
інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та інших МСБО (МСФЗ).
Вартість довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.20 р. складала 5992тис.грн.,
зокрема:
інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі - 5866тис. грн.;

інші фінансові інвестиції - 126тис. грн.
Товариство є власником 3 443 632 (три мільйони чотириста сорок три тисячі шістсот тридцять
двох) акцій, емітованих ПРАТ "Лисичанськтехмастила", що складає 99,65649% статутного
капіталу емітента, та корпоративних прав ВО "Домобудівельник", що складає 55,71283%
статутного капіталу.
Собівартість інвестиції Товариства в ПРАТ "Лисичанськтехмастила" на дату інвестування
становила 681тис.грн. Станом на 31.12.20 р. дана інвестиція обліковується за мінусом витрат від
знецінення у сумі 681тис.грн.
Собівартість інвестиції Товариства в ВО "Домобудівельник" на дату придбання корпоративних
прав становила 7 000тис.грн. Станом на 31.12.20р. дана інвестиція обліковується за мінусом
витрат від знецінення у сумі 1134тис.грн.
До складу інших довгострокових фінансових інвестицій було включено вартість акцій АКБ
"Український комунальний Банк" у кількості 126 000 штук на суму 126тис.грн., що становить
0,11% статутного капіталу.
Документальне оформлення та відображення в обліку операцій з цінними паперами відповідало
вимогам чинного законодавства. Фінансові результати від реалізації цінних паперів визначалися
і відображалися в обліку достовірно. Окрему фінансову звітність, як інвестор, Товариство не
складало.
таном на 31.12.20 р. у Товариства обліковувались довгострокова дебіторська заборгованість на
суму 79 тис.грн. (на 31.12.19 р. - 69 тис.грн.). Зазначена довгострокова дебіторська
заборгованість сформована за рахунок надання позик (поворотної фінансової допомоги) для
ПРАТ "Лисичанськтехмастила" згідно з договором № 40 від 23.03.17.

3.4. Запаси
Облік запасів проводився згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
"Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №751/4044 (із змінами та
доповненнями). У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась
відповідно до МСБО 2 "Запаси".
Переоцінка товарно-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.
Станом на 31.12.20 р. вартість запасів складала 962 тис .грн. (станом на 31.12.19р. - 1641
тис.грн.)
3.5 Торгова та інша дебіторська заборгованість
Облік дебіторської заборгованості здійснювався в 2020 році у відповідності до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 08.10.99р. за №237 (із змінами та доповненнями). У
фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась
відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 36 "Зменшення корисності
активів" та іншими МСБО (МСФЗ).
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу
за чистою реалізаційною вартістю.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги На 01.01.20р., тис.грн.
На 31.12.20
р., тис.грн.
чиста реалізаційна вартість 835 826
первісна вартість
835 826
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.20р. (у порівнянні з даними станом

на 01.01.20р.) складала:
Вид дебіторської заборгованості На 01.01.20р., тис.грн.
На 31.12.20р., тис.грн.
за виданими авансами
333 382
з бюджетом 882 996
інша поточна дебіторська заборгованість 109 132
Крім того, по статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" станом на 31.12.20 р.
Товариством обліковується дебіторська заборгованість (згідно з договором поруки
№424/2008/ПР від 26.03.08р. на суму 107 тис.грн. (строк дії до повного виконання сторонами
зобов'язань).
3.6. Гроші та їх еквіваленти
Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені
банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування
коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.
У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався у відповідності до вимог
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Прибуткові і
видаткові касові ордери оформлювалися своєчасно і у відповідності до зазначеного Положення.
Залишок грошових коштів станом на 31.12.20 р. складав 22 тис.грн. (станом на 01.01.20 р. - 859
тис.грн.).
3.7. Необоротні активи, утримувані для продажу
Необоротні активи, утримувані для продажу, станом на 31.12.20р. складали суму 22 тис.грн.
(станом на 01.01.20 р. - 22 тис.грн.).
3.8. Інші оборотні активи
Вартість інших оборотних активів станом на 31.12.20 р. становила 288 тис.грн. (станом на
01.01.20 р. - 783 тис.грн.).

3.10.Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Визнання, облік та оцінка довгострокових зобов'язань і забезпечень здійснювались відповідно
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20. У фінансових звітах Товариства інформація
про довгострокові зобов'язання представлена з урахуванням МСБО 37 "Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".
Сума довгострокових зобов'язань і забезпечень станом на 31.12.20 р., станом на 01.01.20 р.відсутня.
3.11. Поточні зобов'язання та забезпечення
Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.01.00р. №20 (із змінами та доповненнями).
У фінансових звітах Товариства інформація про кредиторську заборгованість представлена з
урахуванням МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".
Короткострокові кредити банків станом на 31.12.20 р. у Товариства відсутні (станом на 01.01.20
р. - 0тис.грн.).

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.20 р. відсутня
(станом на 01.01.20 р. - 0тис.грн.).
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.20 р. складала 309
тис.грн. (станом на 01.01.20 р. - 6762 тис.грн.).
Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.20 р. (в порівнянні з даними
станом на 01.01.20р.) складала:
Вид кредиторської заборгованості На 01.01.20р., тис.грн.
На 31.12.20р., тис.грн.
з одержаних авансів 813 49
з бюджетом 38
137
зі страхування
23
26
з оплати праці
125 120
інші поточні зобов'язання 9409 18436
Інші поточні зобов'язання включають, у тому числі, зобов'язання перед ТОВ "Глуско Рітейл" за
Договором "Про надання зворотної фінансової допомоги".
Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у 2020 році відповідно до
чинного законодавства.
Нарахування та сплата єдиного соціального внеску здійснювалось Товариством згідно з діючим
законодавством.
3.12. Податок на прибуток
Облік податку на прибуток здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
28.12.00р. №353 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація про податок на
прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 "Податки на прибуток" та інших МСФЗ
(МСБО).
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2020 рік відсутні, (2019 рік відсутні.).
3.13 Власний капітал
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.20 р. складав 2 813 869,65грн. (два мільйони
вісімсот тринадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять гривень 65 копійок), який поділено на 56
277 393 (п'ятдесят шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч триста дев'яносто три) простих
іменних акцій номінальною вартістю 0,05грн. (п'ять копійок) кожна.
Ведення обліку коштів статутного капіталу відповідало вимогам чинного законодавства. Станом
на 31.12.20 р. статутний капітал Товариства сплачено повністю.
Додатковий капітал і капітал у дооцінках станом на 31.12.20р. відсутній (станом на 01.01.20р. відсутній).
Непокритий збиток станом на 31.12.20 р. склав 9699 тис.грн. (станом на 01.01.20 р. - збиток
складав 5732 тис.грн.).
Вилучений та неоплачений капітал станом на 31.12.20 р. в Товаристві відсутні.
Структура та призначення власного капіталу Товариства визначені об'єктивно та адекватно
відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та інших МСФЗ (МСБО).
3.14. Доходи
Визнання та оцінка доходів Товариством за 2020 рік проводилися у відповідності до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.99р. №290 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах

інформація про доходи представлена з урахування МСБО 18 "Дохід" та інших МСФЗ (МСБО).
Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало
зростання власного капіталу.
Визнані доходи класифікувались в бухгалтерському обліку за такими групами:
"
дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг;
"
інші операційні доходи;
"
інші фінансові доходи;
"
інші доходи.
3.15. Витрати
Облік витрат Товариства за 2020 рік проводився у відповідності до вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.99р. №318 (із змінами та доповненнями). У фінансових звітах інформація про
витрати діяльності Товариства представлена з урахуванням МСБО 1 "Подання фінансової
звітності".
Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань.
Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду,
відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

3.16. Умовні, контрактні зобов'язання та операційні ризики
Середовище діяльності та ризики притаманні Україні
Українській економіці, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманні ознаки
економіки, що розвивається. Ці ознаки включають в себе, але не обмежуються, низьким рівнем
ліквідності на ринку капіталу, відносно високі темпи інфляції, наявність жорсткого регулювання
валютних операцій, що є причиною неліквідності національної валюти за межами України.
Стабільність української економіки буде значною мірою залежати від політики Уряду та його
дій відносно регулятивної, правової та економічної реформ. У результаті вищеозначеного,
діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою
економікою.
На діяльність та фінансовий стан Товариства і надалі буде впливати політичний розвиток
України, включаючи вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового
регулювання. Такі чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливість
Товариства продовжувати свою діяльність.
Гарантії видані та отримані
Протягом 2020 року Товариство не видавало гарантій за зобов'язаннями третіх осіб і не
отримувало гарантій від третіх осіб за своїми зобов'язаннями.

3.18. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи
Товариство схильне до
інструментів:
"
Кредитний ризик
"
Ризик ліквідності
"
Ринковий ризик

наступних ризиків,

пов'язаних

з використанням фінансових

В цій примітці розкрито інформацію про схильність Товариства кожному із зазначених ризиків,
про цілі Товариства, його політику та методи оцінки та управління ризиками.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими
інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові
інструменти, які потенційно можуть призвести до виникнення концентрації кредитного ризику,
в основному складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості.
Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською діяльністю Товариства,
контролюється кожною операційною одиницею під час виконання затверджених Товариством
процедур оцінки надійності та платоспроможності кожного контрагента, в тому числі щодо
стягнення заборгованості. Моніторинг діяльності кредитного ризику здійснюється на рівні
Товариства відповідно до встановлених керівних принципів та методів вимірювання для того,
щоб визначити і проводити моніторинг ризиків, пов'язаних з контрагентами.
Максимальний рівень кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, які
представлені нижче:
Вид фінансових активів
На 01.01.20р., тис.грн.
На 31.12.20р., тис.грн.
Торгова дебіторська заборгованість
835 826
Позики, видані пов'язаним особам (за вирахуванням резерву сумнівності)
Інша дебіторська заборгованість 109 132
Грошові кошти в банках та касі 859 22
Разом: 1803 980

-

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові
зобов'язання у належні строки, не зазнаючи при цьому втрат. Підхід Товариства до управління
ліквідністю полягає у забезпеченні, наскільки це можливо, достатньої ліквідності для виконання
своїх зобов'язань у строк, як в нормальних, так і в напружених умовах, не допускаючи
виникнення неприйнятних збитків або ризику збитку для репутації Товариства.

Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливі на фінансовий результат Товариства або на
вартість фінансових інструментів коливання ринкових цін, таких як процентні ставки та курси
валют. Метою управління ринковим ризиком є контроль рівня ринкового ризику та
забезпечення оптимального співвідношення доходності та ризику в межах прийнятих
параметрів.
Валютний ризик пов'язаний з активами, зобов'язаннями, операціями та фінансуванням,
вираженими в іноземній валюті.
Умови невизначеної політичної ситуації в Україні та вплив вказаної ситуації на курс гривні до
іноземних валют, а також значна негативна величина чистої фінансової позиції свідчать про
можливі ускладнення при погашенні валютних зобов'язань. Товариство не здійснювало операцій

з метою хеджування ризиків, пов'язаних з іноземною валютою.
Товариство не має жодних фінансових активів та зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.
Товариство вважає, що ризик зміни відсоткових ставок є несуттєвим і не використовує
інструменти для хеджування таких ризиків в даний час. Тим не менш, Товариство здійснює
моніторинг процентних ставок і буде використовувати інструменти для хеджування таких
ризиків по мірі необхідності.
3.19. Операції з пов'язаними сторонами
Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також
операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції
з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури
для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними особами.
Характер взаємовідносин між пов'язаними особами такий, що всі вони знаходяться під спільним
контролем ТОВ "Глуско Україна"; ТОВ "Глуско Рітейл", ПРАТ "Лисичанськтехмастила".
ВО "Домобудівельник", яка через інших осіб, які контролюються нею, володіє контрольованою
часткою участі цих пов'язаних сторін.
3.18. Події після дати балансу
Після дати балансу в Товаристві не відбувалось сприятливих та несприятливих подій, які є
суттєвими, і які можуть впливати на економічні рішення користувачів звітності.

Голова правління

О.А. Жаданов

Головний бухгалтер

М.В. Василенко

XVІ. Твердження щодо річної інформації
Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію
емітента, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського
обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів,
пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента , а також про те, що звіт керівництва
включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської
діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони
стикаються у своїй господарській діяльності.

XІX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата
виникнення
події

1
14.12.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

